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Abstract 

The purpose of this study was to investigate preschool teachers’ experience of children’s 

withdrawals during physical activity in preschool. 

 

Interviews were used as a method to study the subject. Five preschool teachers was interviewed 

and recorded for a total of 109 minutes’ witch has been analyzed. The focus of the study is 

preschool teacher’s experiences accounting children 3-5 years of age. The theory of SOC, sense 

of coherence, founded by Antonovsky (2005) has been used in the study. 

 

The results indicate that the preschool teachers’ have experience of children’s withdrawals 

during physical activity in preschool. According to the teachers, it is uncertainty over the 

activity, not trusting your body and low self-esteem that causes the withdrawals. Not feeling 

safe, a lack of social skills and disinterest over the activity is also causes for withdrawal. The 

withdrawals often happen verbally or invisible and quiet. The teachers frequently analyze their 

work to be able to develop the physical activity’s to be able to include everyone and make the 

experience of the physical activity motivating and fun. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap gällande förskollärares erfarenheter av 

barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet i förskolan samt på vilket sätt förskollärare 

arbetar för att inkludera dessa barn.  

 

Kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer har använts för att ta reda på 

förskollärares erfarenheter av att arbeta med planerad fysisk aktivitet. Barn i åldrarna 3-5 år har 

framförallt varit i fokus. 5 förskollärare intervjuades i sammanlagt 109 minuter vilket har legat 

till grund för resultatet av studien. Antonovskys (2005) teori KASAM användes som teoretiskt 

ramverk. 

 

Resultatet visade att samtliga förskollärare hade erfarenhet av barn som drar sig undan planerad 

fysisk aktivitet i förskolan. Barnen drog sig enligt deras erfarenheter undan på grund av 

osäkerhet inför vad som kommer hända, dålig tilltro till den egna kroppen och låg självkänsla. 

Även otrygghet, rädsla i sociala sammanhang och helt enkelt ointresse för aktiviteten kunde 

också göra att barn drar sig undan. Antingen kunde barnen dra sig undan verbalt med ljud eller 

ickeverbalt och tyst. För att inkludera alla barn arbetar förskollärarna med att stärka de barn 

som är osäkra samt analysera och ändra i de aktiviteter som utförs så att alla blir motiverade 

och har möjlighet att delta.  

 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, förskola, förskollärare, barn som drar sig undan, hälsa, inkludering, social 

samvaro, KASAM 
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1 Inledning 
 

”Jag vill inte vara med” sade lagkamraten och sprang med bestämda kliv långt bort från 

innebandyplanen. Barnet som tidigare varit engagerad i innebandyspelet sprang iväg när 

de nya lagen blev indelade. ”Jag kommer aldrig att vinna om jag är med i det nya laget, 

barnen i det andra laget har spelat innebandy och är mycket bättre” var motiveringen till 

det plötsliga avhoppet. På håll observerade hen spelet med en tår i ögonvrån men gick 

aldrig tillbaka.  

 

Denna situation observerade jag under ett möte med förskolebarn i åldrarna tre till fem år, 

hösten 2015. Observationen utgör en ingång till den här studien gällande barn som drar sig 

undan den planerade fysiska aktiviteten av olika orsaker. Som snart färdig förskollärare ser jag 

det som meningsfullt att utveckla kunskaperna inom detta område. Barnet i exemplet ovan drar 

sig undan den fysiska aktiviteten på grund av tävlingsmomentet, men min hypotes är att det 

finns fler än en orsak till att barn drar sig undan den planerade fysiska aktiviteten. Det är 

betydelsefullt att uppmärksamma dessa för att göra skillnad i planeringen och för att kunna 

anpassa verksamheten så att alla barn kan inkluderas i den fysiska aktiviteten.  

 

Det här examensarbetet handlar om barn som drar sig undan den planerade fysiska aktiviteten, 

det handlar även om förskollärares kunskap och arbetssätt för att inkludera och anpassa den 

fysiska aktiviteten efter alla barns behov. Idag spenderar många barn i Sverige en stor del av 

sin vardag i förskolan (Engdahl och Äremalm-Hagser, 2015), detta medför att även en stor del 

av barnens utveckling sker i verksamheten. Att skapa kunskap om positiva samt negativa 

situationer som påverkar barns utveckling är därför betydelsefullt för att kunna skapa en 

verksamhet med god kvalitet. 

 

Studien har utförts med utgångspunkt i att utveckling sker via de hälsokomponenter som 

Antonovsky (2005) kallar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet genom känslan av 

sammanhang. I det här examensarbetet är det förskollärarnas erfarenheter gällande barn som 

drar sig undan samt deras inkluderande arbetssätt som ligger i fokus.  

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ger förskolan riktlinjer för dess uppbyggnad och 

arbetssätt. Bland annat belyses vikten av att utveckla motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning, att alla barn får hjälp att utvecklas utifrån egna förutsättningar, känna tilltro 

till sin egen förmåga samt vikten av barns sociala samvaro för utveckling och inlärning. Ett sätt 

att utveckla barnen inom dessa områden är genom fysisk aktivitet. Förskolans läroplan lyfter 
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även personalens förmåga att förstå och interagera med barnet, detta menar jag är en viktig 

egenskap i situationer när barnet tar ett steg tillbaka av okänd orsak. 

 

Svenska skolan är den skola i norden som framhäver ämnet idrott och hälsa starkast i sin 

undervisning (Ahlberg, 2015). Trots detta hävdar Ahlberg att ungdomarna i Sverige är mer 

ohälsosamma än någonsin. Barnfetman ökar och fler ungdomar väljer att ta ett steg tillbaka vid 

den fysiska aktiviteten. WHO (2016) har utvecklat en handlingsplan för att motverka övervikten 

hos barn och unga. De menar att barnfetman har gått för långt och det är dags att göra en 

ändring. Riskerna för svåra sjukdomar, psykisk och fysisk ohälsa ökar vid övervikt och är man 

överviktig redan vid ung ålder finns en risk att man fortsätter vara det i vuxen ålder. WHO 

menar därför att bättre utbildning behövs både i hemmet och i skolan samt att tillgång till 

miljöer där fysisk aktivitet är möjlig bör erbjudas. Lärarna i förskolor och skolor har därmed ett 

ansvar att upprätthålla detta och inkludera alla i den fysiska aktiviteten. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) har en liknande åsikt då de anser att förskolan skall ge barnen möjlighet till 

fysisk aktivitet, det är deras plikt. Allsidig rörelse är viktigt för barnets helhetsutveckling och 

bör erbjudas samt utföras med alla barn. Ericsson (2005) menar att inbjuda till rörelse redan vid 

tidig ålder och införa detta som en rutin är av vikt för framtida rörelseaktivitet och motivation. 

En rutin som påbörjas redan i förskoleåldern följer ofta med även i vuxen ålder. Förskolan skall 

lägga grunden för lärande (Skolverket, 2010) vilket även inkluderar vikten av att rutinmässigt 

föra in fysisk aktivitet.  

 

WHO (2009) menar att fysisk aktivitet förhindrar att man blir smittad av farliga sjukdomar, 

otillräcklig fysisk aktivitet gör att man lättare blir sjuk i både smittsamma sjukdomar samt hjärt-

kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Idag är det en av de fyra vanligaste orsakerna till att man 

avlider i höginkomstländer, även en av fyra vuxna rör sig otillräckligt och utsätter sig själv för 

risk att bli sjuk i obotliga sjukdomar. 

 

Ovan kan man läsa några av de positiva samt negativa hälsoeffekterna av att röra på sig vilket 

påverkar helhetsutvecklingen genom hela livet. Det är därför enligt min mening av vikt att alla 

barn redan i förskolan får möjligheten att utöva fysisk aktivitet utifrån deras egna 

förutsättningar samt att förskolan inför en rutin att röra på sig. Orsaker till att barn drar sig 

undan samt om detta är ett vanligt fenomen bör därför studeras för att kunna utveckla de fysiska 

aktiviteterna som utövas i förskolorna. Utvecklingen av fysisk aktivitet och större medvetenhet 

inom området skulle tänkbart kunna leda till en bredare inkludering.  

 

  



 

3 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares erfarenheter och arbetssätt 

gällande de barn som drar sig undan vid planerad fysisk aktivitet.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har förskollärare av barn som drar sig undan vid planerad fysisk 

aktivitet? 

 Vilka faktorer upplever förskollärare att det är som påverkar att barnet drar sig undan 

vid planerad fysisk aktivitet? 

 På vilket sätt arbetar förskollärare för att inkludera alla barn i  planerad fysisk aktivitet?  
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
Nedan redovisas och jämförs forskning, artiklar samt litteratur gällande ämnet fysisk aktivitet, 

barn som drar sig undan samt inkludering.  

 

2.1 Fysisk aktivitet och påverkan på hälsan. 

Att röra på sig har en fundamental betydelse för hur vi utvecklas som människor och för 

hur vi uppfattar oss själva (Ericsson, 2005, s.9) 

 

Ericsson (2005) menar att fysisk aktivitet stärker benstommen samt utvecklar koordination, 

motorik, balans och kunskapen om oss själva. Hammar och Johansson (2013) menar att 

motoriska färdigheter, perceptuell utveckling, kroppsuppfattning, koncentrationsförmåga och 

så vidare utvecklas när individer rör på sig. Att vara fysisk aktiv i tidig ålder är därför 

betydelsefullt. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar samtidigt att barn i ung ålder inte 

känner skillnad på kropp och själ, det hänger ihop vilket gör att barnet når insikt genom 

kroppen. Utveckling sker genom rörelse och lek i vardagen. Enligt Raustorp (2004) är motorik 

och perception i symbios med varandra det första som utvecklas hos barn vid fysisk aktivitet.  

 

Faskunger (2013) menar att dagens samhälle uppmuntrar till ett stillasittande liv med bilåkning, 

tv tittande och kontorsarbete. Kroppen är samtidigt byggd för att vara i rörelse och har alltid 

varit det. Trots att samhället har förändrats har inte vårt biologiska behov av energiförbrukning 

för en god hälsa och energibalans minskat. Raustorp (2004) har en liknande uppfattning då han 

anser att generna hos människan idag fortfarande är  de samma som hos stenåldersmänniskan. 

Trots detta har ungdomar ett mer stillasittande liv idag som inte är anpassat efter den kropp och 

de gener som vi har.  

 

Faskunger (2013) menar att effekterna av minskad fysisk aktivitet ökar risken för ett antal 

sjukdomar och övervikt. Förr var rörelsen en naturlig del i vardagen då arbetet skedde via 

jordbruk och skogsbruk, transport skedde via gång samt cykel. Redan innan jordbrukssamhället 

var rörelsen en naturlig del i vardagen då man följde maten i form av djur vilka var i ständig 

rörelse. Inaktivitet och stillasittande är ett problem som växer vilket ökar risken för att dö i 

förtid. WHO (2015) visar på att fetma och stillasittande är en av de största riskfaktorerna till för 

tidig död och varje år dör uppskattningsvis 3,2 miljoner människor på grund av övervikt och 

ohälsa.  I och med detta anser Raustorp (2004) att betydelsen av fysisk aktivitet i 

skolverksamheten har ökat.  
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Spontanidrottandet på gatan finns inte längre och fler unga väljer att dra sig undan 

rörelseaktiviteter enligt Raustorp (2004). Raustorp menar vidare att lärarnas fokus bör ligga på 

att lära ut rörelseaktiviteter som man kan utöva hela livet tillsammans med personer i olika 

åldrar. Fokus bör även ligga på att utföra aktiviteter som alla kan vara delaktiga i för att stärka 

självkänslan samt glädjen i att röra sig. Till sist är samtalet en viktig del och lärdomen om hälsa, 

kroppen och hur rörelse påverkar hälsan en viktig del för att göra barn intresserade och få en 

bättre attityd till fysisk aktivitet.  

 

Not only are obese children at increased risk for adult obesity, they are 

more likely than non obese children to experience significant short-term health problems 

(Trost, Sirard, Dowda, Pfeiffer & Pate, 2003, s. 834.) 

 

 

Trost, Sirard, Dowda, Pfeiffer och Pate (2003) utförde en studie då de jämförde överviktiga och 

normalviktiga, förskolebarns rörelsevanor i förskolans verksamhet. De upptäckte att matvanor 

och rörelsevanor  är sådant som startar i förskoleålder och bör därför tas på allvar då övervikt 

leder till sjukdomar och ohälsa. I de yngre åldrarna växer barn mycket och vikten ökar. Vilka 

vanor barn har påverkar hur mycket, det vill säga om barnet stannar normalviktigt eller blir 

överviktigt. Under observationer av nio förskolor låg fokus på rörelseaktiviteten och utövandet 

av denna. Resultatet visade att, det främst hos killar, var så att barn som rörde sig mindre under 

dagen i högre grad var överviktiga och löpte större risk att utsättas för sjukdomar. 

 

2.2 Barns sociala samvaro 

Skånfors (2013) redovisar i sin forskning att barn i olika situationer drar sig undan och skapar 

distans mot andra individer i förskolekontexten. Författaren menar vidare att det finns 

gemensamma sociala kunskaper i förskolan, dessa innebär att barnen kan skapa och upprätthålla 

relationer likaså distansera sig från dem. Den sociala kunskapen skapas genom sociala 

relationer och handlar om att förstå, hantera och ordna det sociala livet för att bland annat kunna 

vara en del av en grupp. Resurser som ålder, kompetenser och tidigare relationer kan påverka 

barns skapande och upprätthållande av relationer. Skånfors kallar dessa faktorer för sociala 

resurser. De sociala resurserna kan göra att barn sätter sig i maktpositioner eller får högre status, 

saknar man sociala resurser kan detta bidra till exkluderande vid aktiviteter. Skånfors kunde i 

sina observationer se att barn som var duktiga på en viss sak hade lättare att uppnå en högre 

status, de som var sämre besatte en lägre status.  De sociala resurserna barnen besatte sattes 

emot den kontext som de befann sig i.  

 

..de har möjligheter att vara någon som räknas och hör till, men riskerar också att vid någon 

tidpunkt bli någon som inte räknas och inte får höra till, beroende på vilka sociala resurser 

de har tillgång till.. (Skånfors, 2013, s. 52)  
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Jag tolkar det som att Skånfors forskning visar att ett barn som är ”duktig” vid fysisk aktivitet, 

som kan använda sig av sina sociala resurser och är duktig på att till exempel spela i lag, 

använda sig av kroppen och förstår spelet får hög status, medan en individ som inte besitter 

dessa resurser får lägre status och kan välja att dra sig undan från den sociala samvaron. 

Skånfors (2013) menar att sociala positioner ständigt skapas och förändras då de är beroende 

på kontexten, ett barn som har hög status i en kontext kan ha låg status i en annan. Ytterhus 

(2003) anser att den sociala samvaron är självvald och frivillig samtidigt som den kan vara 

påtvingad. Vidare menar Skånfors (2013) att barn ibland väljer att distansera sig  från den 

påtvingade sociala verksamheten, så som gruppaktiviteter, för att vara själva medan de ibland 

blir uteslutna på grund av brist i de sociala resurserna.  

 

..children find ways to withdraw either individually or together, by interpreting, using and 

recreating the preschool context (Skånfors, Löfdahl & Hägglund, 2009, s. 107) 

 

Enligt Skånfors, Löfdahls och Hägglunds (2009) artikel kan barn skapa distans i 

förskolekontexten, här sker denna distans i relation till varandra. Detta är en viktig del i barns 

gemensamma sociala kunskaper. Forskningen fokuserar på barns sätt att dra sig undan i 

verksamheten på olika sätt. För att förstå barnens strategier för att dra sig undan använde sig 

Skånfors, m.fl. (2009) av Corsaros teori om barns kamratkulturer. Begreppen som Corsaro 

använder sig av för att förstå barns strategier är bland annat tolkande reproduktion och 

beskyddande av interaktivt utrymme. Artikeln hade som syfte att undersöka om barn kan dra 

sig undan samt hur de gör det. I observationer kunde de se att barnen distanserade sig från andra 

barn, detta genom att göra sig otillgängliga samt att barnen skyddade gemensamma och dolda 

utrymmen. Den första delen i distanserade är av individuell karaktär medan den senare även 

kan ske i samspel med andra barn. Resultatet av forskningen visar att barn drar sig undan själva 

och i grupp i förskolekontexten. Exempelvis kunde barnen dra sig undan genom att individuellt 

läsa en bok eller gemensamt skapa en koja. 

 

Att utöva fysisk aktivitet i grupp innebär social träning (Ericsson, 2005). Redan från födseln är 

kroppen en del av den sociala kommunikationen, fortsatt utveckling av den kroppsliga 

kommunikationen kan ske genom fysisk aktivitet. Brodin (2011) anser att den fysiska 

aktiviteten ger möjlighet till att utveckla barnens sociala liv då de skaffar vänskapsrelationer i 

gruppövningar och så vidare. Hammar och Johansson (2013) har en tanke om att fysisk aktivitet 

utvecklar förmågan att samarbeta samt att barn får en förståelse för den sociala 

kroppsuppfattningen vilket är en identitetsutveckling. På så vis menar Svan m.fl. (2005) att 

rörelse ökar självkänslan då man får känna tillit till sin egen kropp. Att ha kroppskontroll och 

en tillit till kroppen är viktig i många fysiska aktiviteter och samspel.  
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Barn med stark självkänsla har lättare att testa och våga prova på nya och utmanande 

aktiviteter. Genom den erfarenhet som därmed byggs upp hos barnen stimuleras deras 

psykiska och sociala utveckling (Svan m.fl., 2005, s. 15) 

 

Svan m.fl. (2005) anser precis som Ericsson (2005) att barn som har god självkänsla vågar 

prova på nya saker vilket utvecklar deras psykiska och sociala utveckling mer än ett barn med 

dålig självkänsla. Barn som har motoriska svårigheter väljer ibland själva att inte delta eller får 

helt enkelt inte vara med då man är efter i utvecklingen. En motorisk svårighet kan enligt 

Eriksson göra att ett barn känner sig utanför och ses som onormal vilket skadar både den sociala 

samvaron samt kroppens möjlighet till rörelse. Svan m.fl. (2005) anser att man bör ge varje 

individ övningar som är anpassade efter deras egna förutsättningar som de har möjlighet att 

lyckas med. På så vis utvecklas självkänsla, en positiv självbild samt motivationen att utöva 

fysisk aktivitet. Inkludering kräver att barnen har möjlighet att lyckas med fysisk aktivitet 

individuellt och i grupp. 

 

2.3 Inkludering i fysik aktivitet och barn som drar sig undan 

Barn och ungdomar väljer inte fysisk aktivitet utan snarare väljer de bort fysisk aktivitet 

(Hultgren, 2008, s. 53) 

 

Hultgren (2008) menar att skolidrotten och de krav som finns där gör att många unga väljer att 

inte delta. Tillgången till den fysiska aktiviteten finns men att misslyckas med ett basketkast 

framför en hel klass sänker både självkänslan och självförtroendet. Även sammanhållningen 

och den sociala samvaron i en klass påverkas när några skall dominera i den aktivitet som utförs.  

 

Ytterhus (2003) har en tanke om att det finns en ”social exclusion” som innebär att individen 

känner sig ensam och utstött samtidigt som de bland annat minskar möjligheten till socialt 

deltagande.  Hultgren (2008) anser att skolan behöver motverka detta genom att få alla delaktiga 

och intresserade av skolidrotten, men för att detta skall ske bör en förändring ske från 

prestations och tävlingsidrott till en idrott med valfri inriktning som är anpassad till varje 

individ. Ytterhus (2003) benämner detta som ”social inklusion”, vilket är en social samvaro 

där deltagande och tillhörighet i det sociala samspelet är av vikt, här i form av skolidrotten. 

Social inklusion kräver att individen i sig känner sig delaktig samt att personen runtomkring ser 

att individen är delaktig.  
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Undvikandebeteende kan vara ett resultat av utebliven bekräftelse, omgivningens 

värderingar, eller egna lärdomar med negativa upplevelser av själva aktiviteten (Hultgren, 

2008, s.42) 

 

Hultgren (2008) anser att genom delaktighet och valfrihet behöver ingen må dåligt och alla kan 

delta utan att behöva hoppa över ribban i höjdhopp. Skolan behöver strategier för att öka 

intresset och utövandet av fysisk aktivitet, men då behöver lärarna först veta hindret som gör 

att eleverna undviker idrotten. Enligt Hultgren (2008) finns det tre olika variabler som påverkar 

utövandet av fysisk aktivitet, dessa är attityd, social påverkan samt självtillit. Han menar dock 

att man behöver ha mer kunskap om barns motivation, psykosociala faktorer samt hinder vid 

fysisk aktivitet för att skapa interventionsprogram. Ökar vi kunskapen om faktorer som gör att 

barn inte deltar i den fysiska aktiviteten kommer skolan ha möjligheten att utveckla en effektiv 

design för olika interventionsmodeller. En interventionsmodell har som syfte att öka intresset 

för fysisk aktivitet hos gällande individ. I grunden handlar det om en beteendeförändring och 

arbete med självtillit för att öka utövandet av fysisk aktivitet.  

 

Hammar och Johansson (2013) har en liknande åsikt och menar att en motorisk nedsättning 

eller annan funktionsnedsättning kan göra att barn hamnar utanför den fysiska aktiviteten, 

ibland inte självvalt då det kan röra sig om brist i pedagogiken eller miljöns utformning. 

Överviktiga barn eller barn som har misslyckats under en idrottslektion kan välja att ta avstånd, 

fler barn blir helt enkelt negativt inställda till rörelse i skolan samt förskolan. Det är en utmaning 

att inkludera och göra alla barn delaktiga i den fysiska aktiviteten, men det är samtidigt något 

som är av betydelse för utveckling och kräver därmed mycket arbete. Alla barn skall ha 

möjligheten att utöva fysisk aktivitet vilket betyder att det är skolans och förskolans uppgift att 

utveckla sin pedagogik och miljö.  

 

Brodin (2011) menar att den bästa miljön för att inkludera alla är utomhusmiljön. Utomhus 

finns möjligheten att lära tillsammans i den sociala interaktionen, förbättra hälsan, förbättra 

inkluderingen och öka stimulansen. Friluftsliv ger ökat välmående och livskvalitet samtidigt 

som det handlar om att erfara och uppleva till skillnad från sport som ofta leder till tävling och 

prestationskrav på en annan nivå. Naturen är fri från prestationstvång och ger istället möjlighet 

till frihet och upptäcktsfärd. Enligt Brodin är naturen en plats för avkoppling samt en plats där 

alla kan utgå från sig själva, alla kan vara med. Utomhusmiljön stimulerar barnen till att våga 

utmana sig själv att testa sina förmågor istället för att dra sig undan och undvika utmaningen. 

Den fysiska miljön kan inkludera eller exkludera barn beroende på hur den är utformad, ett barn 

som känner att den behöver hjälp av en vuxen att leka i en miljö känner sig inte välkommen 

och inkluderad.  
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Två nära besläktade ord är att delta och att vara delaktig. Det betyder att man kan delta i en 

aktivitet utan att för den skull känna sig delaktig . (Brodin, 2011, s. 449) 

 

Brodin diskuterar även skillnaden i att delta och att vara delaktig, deltagandet betyder inte 

självklart att en individ är delaktig och inkluderad. Delaktighet innebär att individer involveras 

både fysiskt och psykiskt, att vara delaktig är positivt för hälsan till skillnad från att delta vilket 

inte innefattar inkludering på något plan. Precis som Hammar och Johansson (2013) anser 

Brodin att det därför är nödvändigt att ständigt utvärdera, pedagogiken och miljön, i detta fall 

utomhuspedagogiken för att inkludera alla på bästa möjliga sätt för utvecklingens och 

inkluderingens skull.  

  



 

10 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet presenteras Antonovskys teori gällande KASAM samt begreppsdefinitioner 

som är betydande för föreliggande studie. Begreppen som kommer att bearbetas är fysisk 

aktivitet, inkludering samt KASAM och social samvaro. 

 

3.1 Teori 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara, 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46) 

 

Ovanstående citat är en begreppsbeskrivning av Antonovskys (2005) teori gällande känslan av 

sammanhang, förkortat KASAM. KASAM består av tre centralkomponenter vilka är 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Begriplighet innebär att individen har en hög 

förståelse och känsla för inre och yttre stimuli.  Hanterbarhet innebär vilka resurser, individuella 

resurser eller resurser som kontrolleras av andra, individen har till förfogande att bemöta 

situationer hen möter. Meningsfullheten i KASAM är känslan av att vara delaktig, motiverad 

och engagerad, det vill säga förhållanden som påverkar känslan av att livet har en känslomässig 

innebörd och något att investera energi i. Relationen mellan dessa tre komponenter är vad som 

bestämmer om man har KASAM eller ej. Enligt Antonovsky (2005) är en person hälsosammare 

ju bättre den kan hantera dessa tre komponenter i livet, höga värden av KASAM är det samma 

som bättre hälsa. Vidare ansåg Antonovsky att meningsfullheten var den viktigaste av de tre 

delarna för att uppnå känslan av sammanhang. Upplever en person att situationen är meningsfull 

kommer denne att kämpa på även om situationen känns abstrakt.  

 

Enligt min åsikt är KASAM en betydande faktor för barn som drar sig undan eller deltar vid 

fysisk aktivitet. Förstår barnet aktiviteten och vad som skall hända blir det begripligt, kan barnet 

använda sin kropp vid aktiviteten, samarbeta med vännerna och så vidare blir det hanterbart, 

meningsfull blir den fysiska aktiviteten om barnet känner glädje och motivation till det som 

skall utföras. Samtidigt kan barnet hamna i en situation där hen inte förstår reglerna, kroppen 

kan motoriskt inte utföra leken vilket gör att den inte blir rolig eller motiverande. Det blir varken 

begripligt, hanterbart eller meningsfullt vilket kan göra att barnet väljer att istället dra sig undan 

aktiviteten. I min studie studeras bland annat hur förskollärare inkluderar alla barn i den fysiska 

aktiviteten, för att detta skall ske bör man enligt  teorin utföra aktiviteter som känns begripliga, 

hanterbara samt meningsfulla för alla som deltar för att de inte skall välja att dra sig undan.  
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3.2 Begrepp 

3.2.1 Fysisk aktivitet 

Enligt WHO (2015) definieras fysisk aktivitet som all form av kroppslig rörelse med 

skelettmuskulaturen som gör att kroppen förbrukar energi. Detta innefattar lekar, städning och 

arbete av all form där kroppen kommer i rörelse och ökar energiupptaget.  

 

Folkhälsomyndigheten (2013) menar att fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ökar 

energiomsättningen. Samtidigt anser folkhälsomyndigheten (2011) att det är skillnad på rörelse 

och rörelse. Fysisk aktivitet och träning skiljer sig åt. Fysisk aktivitet kan vara en rask promenad 

eller stunden när man tar cykeln till skolan. Träning innebär att en individ blir andfådd och 

svettas. Båda typerna av rörelse ökar energiomsättningen men de görs i olika grad och intensitet. 

En person bör utföra fysisk aktivitet med olika intensitet 60 minuter om dagen, dessa kan delas 

upp på flera tillfällen. 

 

I den här studien syftar fysisk aktivitet till rörelse som ökar energiförbrukningen, det vill säga 

genom promenader, klättring, kullekar och annan aktivitet där kroppen förbrukar energi till följd 

av muskelrörelser. Aktiviteten kan både vara högintensiv och lågintensiv  

 

 

- Exempel på högintensiv fysisk aktivitet: springlekar.  

- Exempel på lågintensiv fysisk aktivitet: promenad.   

 

3.2.2 Inkludering 

Engdahl och Äremalm-Hagsner (2015) anser att förskolan enligt läroplanen är inkluderande 

vilket innebär att alla barn har tillträde till det som verksamheten erbjuder. Enligt Nilholm 

(2006) har ordet inkludering flera betydelser. Det är ett ord som grundar sig i 

specialpedagogiken och innebär att skolan och förskolan skall vara utformad efter det faktum 

att alla barn är olika. Olikhet skall accepteras och ses som positivt. Vi ingår alla i en demokratisk 

gemenskap som skall anpassas så att varje individ har en tillhörighet i sammanhanget. Alla barn 

skall ha möjlighet att ingå i en gemenskap där delaktighet är av betydelse. Alla ska få vara med 

oavsett vem och hur hen är, att vara avvikande skall ses som något positivt och miljön skall 

anpassas så att alla har möjlighet att delta utifrån sina egna preferenser.  
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3.2.3 KASAM-känsla av sammanhang 

KASAM är ett begrepp grundat av Antonovsky (2005) som betyder känsla av sammanhang. 

KASAM är ett sätt att mäta hälsa, har en person ett högt värde har den bra hälsa, lågt värde 

betyder sämre hälsa. För att mäta om en person har KASAM eller inte utgår man från tre 

centralkomponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. I den här studien 

står hanterbarheten för förmågan att som barn hantera sin kropp och sin omgivning, 

begripligheten står för förmågan att förstå aktivitetens regler, utförande och det sociala samspel 

som det ofta innebär att utföra fysisk aktivitet i grupp, meningsfullheten står för glädjen, 

motivationen och drivkraften att vilja vara med i den fysiska aktiviteten.  

 

3.2.4 Social samvaro 

Enligt Ytterhus (2003) är social samvaro att vara fysiskt tillsammans med andra individer. Att 

dela något gemensamt, känna tillhörighet och deltagande och dela varandras existens är även 

en tolkning av den sociala samvaron, den kan dock innehålla samt vara utan socialt samspel, 

inkludering eller exkludering. Samvaron är oftast frivillig men kan också vara påtvingad i vissa 

situationer. Exempelvis är förskolan en påtvingad samvaro för barnen som spenderar sin tid där.  
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4. Metod 
För att bidra med kunskap om förskollärares arbetssätt och erfarenheter av fysisk aktivitet för 

förskolebarn samt barn som drar sig undan behövde jag ta del av deras individuella erfarenheter 

och perspektiv. För att göra detta möjligt krävdes ett kvalitativt arbetssätt genom 

semistrukturerade intervjuer. I det här kapitlet redovisas metodval och genomförande av 

fältarbetet. Även urval, etiska ställningstagande, tillförlitlighet och äkthet i förhållande till min 

studie belyses. Enligt Bryman (2008) används begreppen tillförlitlighet och äkthet för att 

bedöma kvaliteten på kvalitativa intervjuer. Detta för att få en så rättvis bedömning och 

utvärdering av sin metod som möjligt. Dessa begrepp kommer därför att användas i detta arbete. 

 

4.1 Design 

Genom kvalitativa intervjuer hittas och förstås mönster i ett beteende eller ett skeende (Trost, 

2010). Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjuer har lite struktur och är flexibla i sitt 

upplägg. De lämnar utrymme till intervjupersonen samt tar tillvara på deras röster och 

erfarenheter i samtalet. Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativa intervjuer, för att 

utföra en semistrukturerad intervju är det betydelsefullt att frågeställaren har ett frågeschema 

(Bryman, 2008). Bryman menar vidare att frågorna berör teman som skall undersökas och är 

riktlinjer för intervjun som skall utföras. Denna typ av intervjuform ger utrymme till följdfrågor 

samt ger en frihet till den intervjuade att utforma sina svar på valfritt sätt samt i olika riktningar. 

Den tillfrågade har även möjlighet att belysa och lyfta teman som intresserar dem i sin 

profession. Fokus i intervjuformen ligger på upplevelserna hos den intervjuade samt det som 

individen lyfter är av vikt i ett visst tema. Individens upplevelser, förklaringar, möten och 

kroppsspråk är företeelser som är av vikt och som intervjuaren skapar sig en kunskap om vid 

mötet. Vad som ses som relevant eller inte för den tillfrågade i ett tema påverkar intervjun. 

Intervjuaren är en guide som leder in den intervjuade tillbaka till området kring temat som 

undersöks om samtalet är för långt från det studerade ämnet.   

 

4.2 Urval 

Förskollärarna valdes ut med hjälp av målinriktat urval (Bryman, 2008), det vill säga att 

deltagarna inte valdes ut slumpmässigt. Målet var att intervjua utbildade förskollärare med 

varierande erfarenhet inom yrket. Förskollärarna som valts ut arbetar i kommuner i mellan-

Sverige på förskolor utan speciell pedagogisk inriktning. Intervjuerna utfördes med fem 

förskollärare på fyra avdelningar som låg på fyra förskolor i tre olika kommuner. Fyra 

förskollärare var kvinnor och en var man. De arbetar eller har arbetat i barngrupper med 16-22 

barn som är i åldrarna tre till fem år. Samtliga förskollärare har även erfarenhet av mindre barn. 
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- Förskollärare 1 har arbetat som legitimerad förskollärare i 15 år i varierade 

verksamheter.  

- Förskollärare 2 har arbetat som legitimerad förskollärare i 25 år i varierade 

verksamheter. 

- Förskollärare 3 har arbetat inom förskolan i 14 år. Fyra år har utförts som legitimerad 

förskollärare och 10 år som barnskötare.   

- Förskollärare 4 har arbetat 2 år som legitimerad förskollärare och som vikarierande 

barnskötare ett flertal år innan dess. 

- Förskollärare 5 har arbetat som legitimerad förskollärare 16 år på olika arbetsplatser.   

 

I resultatkapitlet samt diskussionen kommer förskollärarna att presenteras och beskrivas som 

förskollärare 1-5 eller F1-F5. 

 

Jag har valt att lägga vikt vid erfarenhet och hur länge deltagarna i studien har arbetat som 

legitimerade samt olegitimerade förskollärare då detta är relevant för studien. Detta för att få 

möjligheten att ta del av erfarenheter om förskolans verksamhet över tid samt dess utveckling. 

 

Urvalet av förskollärare har gjorts utifrån mitt mål att ha en bredd när det gäller 

arbetslivserfarenhet, men det har även påverkats av svårigheten att hitta respondenter. 

 

För att få ett mer tillförlitligt resultat har ett flertal förskolor och avdelningar valts ut med 

spridning över olika kommuner. Detta då arbetssättet kan se liknande ut i kommuner, på 

förskolor och på avdelningar. Samtidigt kan arbetssättet enligt min erfarenhet skilja sig åt 

markant mellan två avdelningar på en förskola. För att få en bredare studie har endast en 

förskollärare per avdelning intervjuats likaså förskollärare med olika års erfarenhet av yrket. 

Valet av barnens ålder baserades främst på mitt eget intresse för äldre barn i förskolan.  

 

4.3 Intervjuguide 

Bryman (2008) anser att kvalitativa intervjuer i form av semistrukturerade intervjuer bör ge 

respondenten utrymme att svara och prata näst intill obehindrat om dess associationer till temat. 

Därför bör intervjuguiden bestå av ett fåtal teman som ger intervjuaren möjligheten att ställa 

följdfrågor. Enligt Kvale (1997) är intervjuguiden en mall med ämnen som är relevanta för 

studien. Ordningen på ämnena kan ändras och det är upp till intervjuarens omdöme att avgöra 

hur långt intervjun får drivas iväg med respondentens svar.  
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Intervjuguiden (se bilaga 3) består av 3 inledande frågor följt av 4 teman med några planerade 

följdfrågor. Temafrågorna skapades utifrån studiens syfte, frågeställningar och var även de som 

utgjorde den största delen av intervjuerna.  

 

Fråga 1-3 var bakgrundsfrågor som inledde samtalet för att få lite kunskap om personen och 

släppa eventuell nervositet som kunde finnas hos både mig som intervjuare samt respondenten.  

 

Efter startfrågorna började vi samtala runt fråga 4-7 som var temafrågor. Temafrågorna kretsade 

kring fysisk aktivitet, barn som drar sig undan samt inkludering. Under varje tema fanns det 1-

3 förberedda följdfrågor som kunde användas vid behov. Ytterligare oförberedda följdfrågor 

ställdes under intervjun som följd till respondentens uttalanden, detta för att få mer kunskap om 

individens erfarenheter.  

 

4.4 Genomförande  

Vetenskapsrådet (2011) har flertalet krav som skall uppfyllas för att en studie skall vara utförd 

med god etik och moral. Inför undersökningen kontaktades därför förskolechefen på respektive 

förskola via mail och telefon. I detta samtal gavs chefen information om syftet med 

undersökningen samt att jag önskade intervjua förskollärare i verksamheten. Efter samtycke 

från förskolechef kontaktades förskollärare på respektive förskola via telefon. Studiens syfte 

redovisades under detta samtal och tid för intervju bokades.  

 

Samtliga intervjuer började med, som Kvale (1997) beskriver det, en inledande orientering. I 

den inledande orienteringen gavs information från intervjuare till respondent gällande studien 

och intervjun, vardagssamtal gällande arbete och vardag samtalades även kort om. Enligt Kvale 

är den inledande fasen av intervjun den viktigaste, det är här kontakten skapas mellan 

intervjuare och respondent vilket avgör om respondenten vill dela med sig av erfarenheter på 

ett personligare plan och tala fritt under intervjun. Inledande orientering, plats för intervju och 

liknande faktorer påverkar respondentens bekvämlighet och intervjuns utförande.  

 

Alla förskollärare intervjuades innan, under eller efter arbetstid på sin arbetsplats inom loppet 

av sju dagar. Samtliga intervjuer utfördes på ett mindre kontor eller vid barnens matplats. 

Samtliga förskollärare fick skriven information om studien (se bilaga 1) samt 

samtyckesdokument (se bilaga 2) i början av varje intervju i samband med den inledande 

orienteringen. Ett flertal av förskollärarna bad att få informationen vid intervjutillfället, inte 

mailat innan. Detta ledde till att samtliga respondenter fick samtyckesdokumenten vid intervjun 

för att utföra dem på liknande sätt. Dokumentet lästes och fylldes i vid min närvaro.  
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Intervjuerna var i snitt ca 23 minuter långa. Intervju 1-2 utfördes med samma ordningsföljd på 

frågorna samt en fråga i taget. Min insikt blev dock att respondenterna hade fått för lite 

information om ämnet vilket gjorde att intervjun inte fick den helhet och röda tråd som var 

tanken. I intervju 3-5 gavs därför mer information om varje tema samt intervjuns 

tillvägagångsätt för att ge möjligheten till att ha en röd tråd genom hela samtalet. På så vis 

genomsyrade samtliga teman hela intervjun vilket gjorde att det blev ett djupare samt utförligare 

samtal. Denna typ av intervju blev stundtals lite, enligt min upplevelse, snurrigare för 

respondenten då det kunde vara lätt att tappa bort sig i vilket aktuellt tema som pratades om för 

stunden. Samtidigt hade de möjligheten att sväva ut på ett annat sätt och utveckla tankarna på 

ett annat sätt än vad jag sett i tidigare intervjuer. Intervjuerna med förskollärarna spelades in 

med samtycke.  

 

4.5 Databearbetning 

Sammanlagt har 109 minuter intervju spelats in och transkriberats. Transkriberingen skedde vid 

samtliga intervjuer i anslutning till intervjun för att utföra detta på ett systematiskt sätt med 

rörelsemönstren, uttrycken och betoningar på ord färskt i minnet. Enligt Kvale (1997) utförs 

transkribering och utskrift av intervjuer för att strukturera upp materialet, det är den första delen 

i analysarbetet. Transkriberingen skedde likvärdigt med inspelningen med undantag för stycken 

med återkommande slanguttryck som ” ehm, ah, typ” och så vidare. Vid ett fåtal delar i 

inspelningarna kunde det vara svårt att urskilja enskilda ord eller uttryck, meningen i helhet var 

dock fortfarande förståelig. Otydligheten i inspelningen dokumenterades dock med en parantes 

och kommentar bredvid aktuell mening för att vara medveten om detta. Kvale menar att 

meningar kan skrivas om vid tillfällen då de är oförståeliga eller otydliga, detta för att göra 

rättvisa åt respondenten.  

 

Enligt Kvale (1997) är analysarbetet ett hjälpverktyg i bearbetningen av data. Den vanligaste 

intervjuanalysen enligt Kvale är ad hoc, här läser intervjuaren igenom intervjuerna och skaffar 

sig en allmän bild för att sedan gå tillbaka till vissa delar. Analysarbetet utfördes så att 

intervjuerna jämfördes med varandra, huvudsakligen var det likheter och skillnader i 

förskollärarnas erfarenheter och åsikter som analyserades samt sattes mot varandra för 

diskussion. Detta för att ta reda på om det finns en övergripande och liknande erfarenhet av 

barn som drar sig undan eller om dessa skiljer sig åt över olika förskolor och avdelningar. 

Studiens syfte, frågeställning och teori låg som grund för analysarbetet. Det vill säga barn som 

drar sig undan, inkludering och beståndsdelarna i KASAM (meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet). Det jag letade efter var bland annat om förskollärarna över huvud taget belyste 

beståndsdelarna i KASAM under intervjuerna. Om KASAM lyftes, på vilket sätt lyftes då 
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beståndsdelarna i förhållande till barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet.  De ämnen 

som var mest relevanta för studien beskrivs i resultatkapitlet.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Jag har i denna studie följt Vetenskapsrådet (2011) råd om hur en studie utförs etiskt i förskolan. 

Även Löfdahl (2014) har lagt grunden för det etiska arbete som har legat till grund för studien. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att samtycke bör sökas hos alla deltagare i en studie för att denne 

skall kunna utföras med etik och moral. Syftet med detta är att deltagarna och materialet skall 

kunna skyddas, behandlas och informeras på ett etiskt rätt sätt. Inledningsvis bör förskolechef 

kontaktas för information om studien samt samtycke. Därefter kontaktas de tänkta deltagarna 

till studien, i detta fall förskollärarna. Under dessa samtal informeras återigen syftet med 

undersökningen, hur den skulle gå till samt deltagarens rättigheter. Inom ramen för rättigheter 

ingår bland annat tystnadsplikten, offentlighets och sekretesslagen samt konfidentialitetskravet. 

Inget som sägs eller undersöks skall kunna återkopplas till deltagarna i studien. Löfdahl (2014) 

anser att uppgifter så som personnummer och arbetsplats därför bör  placeras på ett säkert ställe 

och behandlas med vaksamhet. Löfdahl menar även att samtycke söks så att deltagaren i 

undersökningen skall känna sig trygg och säker, information skall även ges ut om möjligheten 

att avsluta undersökningen utan att meddela orsak. Efter avslutad studie raderas data och 

personuppgifter som samlats in under studien. 

 

4.7 Tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2008) innefattar tillförlitligheten delkriterier som bör diskuteras. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Samtliga 

kommer att diskuteras nedan.  

 

Trovärdighet. Detta examensarbete har utförts efter de regler och den mall som har satts upp av 

fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap på Karlstads universitet. Studien har även 

innan opponering lästs av respondent för att styrka att min uppfattning som forskare har varit 

rätt i förhållande till insamlad data. Efter läsning av respondent har några korrigeringar utförts 

i texten. Samtliga källor går att spåra tillbaka då datum och elektroniska referenser går att läsa 

i referenskapitlet. 

 

Överförbarhet. För att läsaren av detta arbete skall ha möjligheten att utföra arbetet igen om så 

önskas har detta utförts med hög överförbarhet. Täta beskrivningar har utförts av metod, teori, 

urval, genomförande och så vidare för att ge läsaren en förståelse för utförandet. 
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Pålitlighet. Handledare har gett kritik till arbetet löpande under arbetets gång, respondent i 

studien har läst och kommenterat arbetet, även en opponering har skett av studiekollegor. Till 

sist har även en examinator granskat studien. Ändringar har gjorts efter granskningar av arbetet. 

Bryman (2008) anser att ett arbetes pålitlighet är hög om detta granskas av omgivande lämpliga 

individer som styrker att arbetet är välgrundat och etiskt utfört. Samtliga faser i studien och 

processen har redovisats i detta arbete till den grad som har varit möjlig utan att lämna ut 

kännetecken gällande respondenterna.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera. Personliga värderingar som kan påverka utförande samt 

slutsats har försökt att förhindra under bearbetningen av studien. För att förhindra att personliga 

värderingar har möjligheten att påverka data och diskussion har främst intervjuer med tidigare 

okända förskollärare utförts. Jag upplevde dock att jag under ett fåtal tillfällen under 

intervjuerna sade kommentarer som ” detta låter bra”, främst för att uppmuntra respondenten 

att fortsätta tala, men som jag i efterhand upplever som en värdering av svaret vilket kan ha 

påverkat fortsättningen av intervjun.  

 

4.8 Äkthet 

Även äktheten innefattar delkriterier, dessa är rättvis bild, ontologisk autenticitet (får deltagarna 

i studien en bättre förståelse för sin situation?), pedagogisk autenticitet (får deltagarna en bättre 

förståelse för andra personers upplevelser?), katalytisk autenticitet (kan deltagarna förändra sin 

situation?) samt taktisk autenticitet (har deltagarna bättre möjligheter att vidta åtgärder?) 

(Bryman 2008). Delkriterierna gällande autenticitet gäller det faktum om resultatet hjälper 

respondenten att förstå sin situation, om respondenten kan förstå andra förskollärares 

erfarenheter i frågan, bidrar studien till att förskollärare och förskolor kan ändra sin pedagogik 

samt vidta bättre åtgärder. Samtliga autenticitetskriterier kommer att diskuteras tillsammans.  

 

Rättvis bild. I studien intervjuades fem förskollärare med olika erfarenhet inom yrket. För att få 

en rättvis bild valdes förskollärare med olika erfarenhet inom yrket som arbetade på olika 

förskolor och avdelningar. Syftet med studien var att ta reda på förskollärares erfarenheter, 

legitimerade förskollärare har därför intervjuats. Resultatkapitlet har så noggrant som möjligt 

lyft relevanta åsikter, upplevelser och erfarenheter som delgav av förskollärarna för att ge en 

rättvis bild av verkligheten inom förskolan.  

 

Autencitet. Flertal av förskollärarna som deltog i studien bad om att få läsa denna vid färdigt 

resultat. Detta för att få reda på vad de varit delaktiga i samt om den på något sätt kan hjälpa 

till att utveckla pedagogiken i förskolan. Respondent läste även studien innan opponering för 

att återkoppla om min tolkning av data var i likhet med det som denne menade att delge. Enligt 
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mig bidrar arbetet till en bättre förståelse gällande förskollärares tankar och erfarenheter samt 

ger möjlighet till att förändra en avdelnings situation. Samtliga förskollärare som deltog i 

studien gav exempel på hur individer, enskilt och tillsammans, kunde arbeta för att förbättra 

arbetet gällande barn som drar sig undan vilket kan användas på förskolor med samma 

utmaning.  

 

4.8.1 Utvecklingsområden 

För att utveckla intervjuerna hade ett brev med djupare information kunna skickats ut innan för 

att få utförligare svar. Samtidigt hade detta kunna gjort att förskollärarna hade haft möjligheten 

att försköna bilden av verkligheten på ett annat sätt än vid spontanfrågor. Över lag har 

intervjuerna tagit reda på det som varit till syfte att undersöka. För att göra arbetet bättre och 

mer användbart hade fler frågor gällande analysverktyg och kartläggning kunna diskuterats. 

Det vill säga på vilket sätt förskollärare tar reda på varför ett barn inte delar.   
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5. Resultat och analys 
I kapitel 5 presenteras teman från datainsamlingen. Det handlar om fem förskollärares 

erfarenheter av fysisk aktivitet som arbetssätt, barn som drar sig undan samt inkluderande 

arbete. Det är sett utifrån ett lärarperspektiv på förskolebarn och fysisk aktivitet. 

Respondenterna presenteras som F1-F5 i nedanstående resultat och analys. 

Resultatredovisningen är indelad i underrubriker som valdes ut med hjälp av förskollärarnas 

gemensamma samtalsämnen. Detta för att jag skulle ha möjligheten att jämföra samt analysera 

och sätta deras svar mot varandra. Underrubrikerna belyser teman som kretsar kring planerad 

fysisk aktivitet, barn som drar sig undan samt inkludering i förskolan.  

 

5.1 Fysisk aktivitet i förskolans verksamhet 

För att få en grund gällande förskollärarnas erfarenheter om barns agerande vid fysisk 

aktivitet förde vi först en diskussion gällande arbetet kring denna typ av arbete. Det vill säga 

om förskolan jobbar med fysisk aktivitet och på vilket sätt de i sådana fall arbetar med det i 

den vardagliga verksamheten. 

 

5.1.1 Planerad fysisk aktivitet i förskolans verksamhet 

Jag tror att det är människans sätt att göra, att röra på sig och då får vi i förskolan verkligen se till 

att de får röra på sig, det är en jätteviktigt. (Förskollärare 5) 

 

För att rörelse ska bli en naturlig del av vardagen menar F4 att förskollärare skall vara 

intresserade av rörelse. Är individen intresserad smittar detta av sig på både barnen och 

verksamheten. F1 och F5 anser att rörelse idag är viktigare en någonsin, särskilt i förskolan. F1 

har sett att det i dagens samhälle finns en ökad ohälsa bland barn samt att barnen rör sig mindre 

vilket leder till barnfetma. F5 anser att förskolan har ansvar i detta och att rörelsens är av stor 

vikt i verksamheten. 

 

Det är viktigt att få barnen att röra på sig nu då det lägger grunden för framtiden. Rör de på 

sig nu kommer de att göra det i framtiden också. (Förskollärare 4) 

 

Samtliga respondenter i studien uppgav att de någon gång under deras arbetslivserfarenhet hade 

haft systematisk planerad fysisk aktivitet en eller flera gånger i veckan. Främst gällde detta 

miniröris eller liknande rörelselekar.  
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Är barnen inte intresserade, har förskolan inte material som är uppdaterat, som en skiva 

som hackar, blir det mitt i att man måste byta bort den vilket stör barnens koncentration att 

utföra aktiviteten. (Förskollärare 4) 

 

F4 menar att miniröris har varit en bra typ av rörelse men att det samtidigt är viktigt att förskolan 

uppdaterar det material som finns. Har barnen utfört samma låtföljd ett antal gånger eller börjar 

skivan hacka mitt i utförandet, då känns det inte meningsfullt för barnen att utföra rörelsen 

längre.  F1, F3 och F4 uppgav att de systematiskt brukade eller brukar gå till en idrottssal för 

att utföra lekar som hinderbana och andra springlekar. F4 menar att spänningen i att gå till 

idrottssalen gjorde/gör att fler deltog/deltar i den fysiska aktivitet som utförs. F1 och F3 anser 

dock att alla inte har lyxen och möjligheten till att ha fysisk aktivitet i en idrottssal och att 

förskollärare bör se betydelsen av att använda sig av närmiljön när planerad fysisk aktivitet 

utförs. F1 och F3 benämnde båda naturen som ”den fjärde pedagogen” med oändliga 

möjligheter. Samtliga respondenter lyfte någon gång under intervjuerna vikten av att gå till 

skogen. Den fysiska aktiviteten här utförs genom promenaden barnen tar dit, lekar som de utför 

på plats samt hinderbanor som kan utföras över fällda träd och klättring som kan ske i berg. 

Möjligheten att gå utanför stigen och utforska skogen på egen hand och tillsammans finns 

också. Lugnet och harmonin i skogen skapar även mindre konflikt samt mer trygghet och 

samspel. Skogen har enligt F1 förmågan att stimulera alla barn till fysisk aktivitet och 

utforskande, utflykter dit bör därför ske systematiskt. 

  

5.1.2 Spontan fysisk aktivitet i förskolans verksamhet 

De flesta barn har jag upplevt älskar att röra på sig, de vill röra på sig, man kan inte få dem 

att sitta stilla om man så skulle vilja det. En del är att det tillhör människans utveckling, 

barnen ska röra på sig för att komma vidare i sin utveckling. (Förskollärare 5) 

 

Respondenterna talade under intervjun om att den fysiska aktivitet som utförs mest i förskolan 

är den spontana. Detta genom dansstopp, kull, barnens lek på gården och liknande. F4 menar 

att den spontana rörelsen tar stor plats i verksamheten. F3 anser att barn inte kan sitta still allt 

för länge, det är inte naturligt, därför blir det mycket spontan rörelse likaså planerad. F5 har en 

liknande åsikt och menar att utveckling sker genom rörelse och det är därför naturligt att barn 

ständigt är och vill vara i rörelse. Det är även på grund av detta som den spontana rörelsen är 

stor i verksamheten.  

 

Vi kan strunta i samlingen och så kör vi dansstopp istället ... vi kör mer spontan aktivitet 

än planerad. (Förskollärare 4) 
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5.1.3 Hinder för utövande av planerad fysisk aktivitet 

Idag vill vi gärna ha planerad fysisk aktivitet som utgår från barnen, men det jag tyckte att 

jag såg var att det inte blev så mycket planerad aktivitet alls (Förskollärare 1) 

 

F1 och F5 har arbetat i förskolan över många år och delade med sig av erfarenheter från början 

av deras arbete i förskolan. Då hade förskolorna ofta stora salar där barngrupperna utförde 

fysisk aktivitet och planerad rörelse ett flertal gånger i veckan, helst låg det inplanerat dagligen. 

Men i och med samhällets utveckling ändrades även förskolorna. En del förskolor byggdes upp 

för att kunna användas till olika ändamål så som vårdcentraler och ålderdomshem, lekhallarna 

prioriterades därför inte längre. Förskolor som hade kvar större salar kunde göras om  till en 

plats för lekstationer istället, då detta är det moderna i dagens samhälle. Detta medför 

svårigheter att utföra fysisk aktivitet inomhus och det påverkar särskilt barnen under vintern då 

det kan vara svårt att gå ut.  

 

På min senaste arbetsplats hade vi utevistelse på vissa avdelningar varje vecka men de 

ställdes ofta in när det var brist på personal. Detta är ett vanligt problem idag som inte heller 

har varit ett så stort problem tidigare, svårigheten att få tag på vikarier och så vidare. Då är 

det ofta en aktivitet som får stryka på foten. Till exempel att gå till skogen på grund av 

personalbrist. Ibland ställer avdelningarna in om det kommer vikarie för att de inte vill ta 

sig iväg utanför förskolan (Förskollärare 1) 

 

F5 lyfter återigen vikten av att vara ute för att barnen skall ha möjligheten att springa och leka, 

möjligheter som inte finns inomhus då rörelserummet har tagits bort på deras förskola. F1 har 

erfarenhet av att avdelningar förr hade inplanerat utflykter till skogen en till två gånger i veckan. 

Även detta stöts sällan på idag. Har avdelningen inplanerat utflykt veckovis ställs det ofta in på 

grund av personalbrist eller svårigheten att hitta vikarie. Även avdelningar med vikarier kan 

välja att stanna kvar på gården då de inte vill lämna denna utan all ordinarie personal. Samtliga 

respondenter styrker detta och menar att personalbristen är ett problem när det gäller att försöka 

utöva planerad fysisk aktivitet. Saknas personal kan en avdelning som ligger långt ifrån skogen 

ta beslutet att inte utföra den planerade utflykten som till exempel skulle skett genom en 

bussresa.  

 

5.2 Barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet 

Samtliga förskollärare som deltog i studien menar att de någon gång under sin tid i förskolans 

verksamhet har mött barn som dragit sig undan fysisk aktivitet, de menar att det är ett 

återkommande fenomen som återkom i nästan varje barngrupp av olika orsaker. F3 anser att det 

aldrig är barnets fel utan att det är verksamheten som behöver utvecklas och bli mer flexibel. 
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F5 anser att barn som drar sig undan sällan gör det för att de inte vill röra på sig, det är andra 

faktorer som påverkar.  

 

5.2.1 Det synliga och osynliga barnet, såhär visar de att de inte vill delta 

Respondenterna lyfte under intervjuerna att barn har olika sätt att dra sig undan vid de planerade 

fysiska aktiviteterna. Samtidigt finns det ageranden som liknar varandra. F2 har erfarenhet av 

barn som hamnar i ytterkant och observerar den fysiska aktiviteten från håll. Detta har även F3 

erfarenhet av. Hen menar att dessa barn blir stillasittande och observerar, de kan även vara stilla 

i aktiviteten utan att lämna den.  

 

En del barn kan protestera mot att vara med över huvud taget med språk, ljud och genom 

att de säger ifrån att de inte vill vara med. Andra barn kanske inte säger någonting utan drar 

sig ut ur periferin. (Förskollärare 1) 

 

F1 har erfarenhet av att barn drar sig undan och protesterar på två olika sätt. Antingen verbalt 

och med ljud eller ickeverbalt och tyst. Barnen kan även dra sig undan genom att gömma sig 

under soffor och bord för att inte synas. F4 menade att barnen ofta går iväg bestämt och säger 

” nähä jag tänker inte vara med” eller ”jag vill inte vara med”. Ett annat sätt att dra sig undan 

är att åla sig ut ur rummet för att försöka undvika att bli sedd. 

 

Det finns barn som aldrig får frågan, får aldrig bollen, spelar de boll så får de aldrig den. 

Barnet försöker vara med men är med bredvid och det är ingen som bryr sig om den, och 

då får man ju inte lura sig, barnet rör sig samtidigt som de andra men är inte med i den 

sociala leken utan springer bredvid. (Förskollärare 5) 

 

F5 menar att det finns en annan dimension av barn som drar sig undan, och det är de barn som 

hamnar utanför den fysiska aktiviteten ofrivilligt. Att barnet är med i leken, fast ändå vid sidan 

av de andra, eller att barnet lämnar leken och sitter bredvid för att det inte får delta.  

 

5.2.2 Förskollärares erfarenheter av varför barn drar sig undan fysisk aktivitet 

Jag har nog aldrig upplevt ett barn som väljer att sitta still för att det är skönast, ofta när 

barnet inte har velat vara med att röra på sig har det varit någonting med det sociala. 

(Förskollärare 5) 

 

Enligt F5 så finns det inget barn som inte gillar att röra på sig. Alla barn vill delta i den fysiska 

aktiviteten, det finns dock faktorer som kan påverka deltagandet. Ofta tänker hen att det ligger 
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i det sociala och i kamratrelationerna. Barnet kanske inte törs eller vågar vara med i 

gruppkonstellationen som är, eller så får den inte vara delaktig på samma sätt som de andra. Ett 

barn som inte kan, som är överviktigt och inte orkar kan också välja att inte delta. Även 

osäkerhet och motoriska svårigheter kan påverka.  

 

Vi filmar jättemycket. Vi hade en situation där barnet var med då vi filmar och ser att hen 

inte är med. När vi lekte kom alla mina kycklingar så blev hen aldrig tagen, det var ingen 

som ville röra barnet och säga att hen var tagen, det ser man inte om man bara ser en grupp 

med barn som springer, då tänker man att ” vad duktig barnet är som klarar sig varje gång” 

Men det handlar inte om det, barnet kunde vara nära vargen, men vargen tog hen inte. Då 

var ju barnet med och rörde sig, jättebra, men det kanske inte var så roligt. (Förskollärare 

5) 

 

Det svåraste att se är de barn som hamnar utanför den fysiska aktiviteten på ett sätt som den 

vuxne ej kan se med ögonen. F5 har i arbetslaget filmat en hel del på de fysiska aktiviteter som 

utförts och insett att de missat barn som ofrivilligt hamnar utanför den fysiska aktiviteten. 

Springer alla barn runt i en lek ser förskolläraren inte om ett barn springer vid sidan, aldrig blir 

valt eller aldrig blir tagen i en lek. Förskolläraren ser ett barn som är med och som är duktig för 

att den aldrig blir tagen. Men att vara med i leken utan att vara delaktig kan inte vara så roligt 

enligt F5. Hundra procent av barnen älskar att röra på sig, men det skall vara roligt och på lika 

villkor också. Hamnar barnet utanför det sociala samspelet kan det vara svårt att delta i 

aktiviteten.  

 

Det är viktigt att arbetslaget kartlägger och analyserar varför de gör det, annars är det 

väldigt svårt att sätta in insatser. (Förskollärare 1) 

 

För att kunna gå vidare med barnens utveckling kräver det enligt F1 att förskollärare samtalar 

med barnet som drar sig undan den fysiska aktiviteten. Detta för att ta reda på orsaker kring 

varför barnet inte deltar. F5 anser att filma situationer är ett sätt att analysera samt kartlägga ett 

barns beteende runt fysisk aktivitet. Samtidigt menar F2 att förskollärare bör låta barnet 

observera ifred och se om detta räcker för att stiga in i aktiviteten igen. Ofta handlar det enligt 

hen om orolighet inför aktiviteten och vad som skall hända här näst.  

 

Många barn observerar i lärosyfte. De observerar andra barn, de observerar andra vuxna 

för att förstå i sin takt vad som förväntas för att därefter gå in och dominera. (Förskollärare 

3) 
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Observationen gör att barnet hinner känna av och delta i det fysiska när den känner sig redo. 

Vissa barn kan man enligt F2 även vara med och puscha, man lär sig när man har jobbat med 

barnen ett tag vilka som behöver detta.  

 

Barnet kanske känner sig obekväm i miljön och med själva aktiviteterna. Barnet kanske 

känner sig orolig för vad momentet innebär och vill ha bättre koll innan det gör och deltar. 

En del barn är sådär att de vill kunna innan de gör vilket kan skapa hinder som gör att de 

drar sig undan. För en del kan det säkert vara så att det fysiska i sig är jobbigt, även 

kamratrelationer, om det bygger på att gruppen ska utföra saker tillsammans och barnet har 

svårt med det sociala samspelet. Då behöver barnet stöttning i det för att kunna inkluderas. 

(Förskollärare 1) 

 

F1 har erfarenhet att av att barn ofta drar sig undan på grund av att den känner sig obekväm i 

situationen, barnet vill ha koll på vad som ska hända, är det en ny aktivitet kan detta även 

påverka då vissa barn har svårt för nya saker och vissa vill kunna och veta hur det går till innan 

de gör. Har barnet svårt för det sociala samspelet kan även detta göra att det drar sig undan 

grupplekar då barnet inte förstår reglerna, samarbetet och så vidare. Ibland kan det även vara så 

att ett barn helt enkelt inte är sugen på att utöva fysisk aktivitet, precis som det är för oss vuxna. 

Det kan också vara okej, så länge som det inte är att barnet drar sig undan systematiskt, det är 

då arbetslaget behöver analysera och kartlägga varför.  

 

Det kan vara så att barnet inte känner sig upplagd, inte är så sugen, som det kan vara för 

oss vuxna också. Vi har inte alltid lust att gå ut och springa eller vara med på ett friskis och 

svettis pass. (Förskollärare 1) 

 

F3 tycker likvärdigt med F1 att alla barn inte behöver vara med på allting, så länge som de inte 

känner att de blir åsidosatta. F3 har erfarenhet av att barn drar sig undan i situationer när 

utvecklingen är på en annan nivå än de andra deltagarna. Är det är två årigt barn som utför en 

rörelselek med barn som är fem år kan det mindre barnet ha färdigheter som är mindre 

utvecklade i sammanhanget.  

 

Jag försöker uppmuntra ” kom det är precis som i gympasalen” men de vill inte vara med 

för då är det någonting annat som påverkar…det är inte lika mycket utrymme men samma 

musik. (Förskollärare 4) 

 

F4 har erfarenhet av miljöns påverkan på deltagande i den fysiska aktiviteten. Samma aktivitet 

som utförs i en gympasal eller på förskolan har olika mängd deltagare. Barn som deltar vid en 

aktivitet i gympasalen kan välja att inte delta vid samma aktivitet på förskolan och väljer då att 
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titta på istället. Detta på grund av miljöombyte och annan gruppsammansättning. Är inte 

aktiviteten meningsfull kan barnen välja att dra sig undan anser F4. 

 

I perioder är inget farligt, om barnet fastnar för något i en period, det är värre om man ser 

ett barn som sitter för sig själv på en bänk eller sitter i gräset och bara tittar, då kan man bli 

bekymrad. (Förskollärare 5) 

 

F5 menar att barn som fastnar för en aktivitet och väljer att inte delta under en period bör tillåtas 

detta. Tycker barnet att det är kul att gunga en period skall barnet få göra detta, perioder går 

över och det är inte farligt. De barnen förskollärare skall oroa sig för är de barn som sätter sig 

vid en bänk eller på marken och stirrar ut i luften, de barnen bör arbetslaget kartlägga och föra 

tillbaka in i aktiviteten. Samtidigt menar F1 att arbetslaget bör analysera och kartlägga när ett 

barn drar sig undan den fysiska aktiviteten systematiskt för att ta reda på varför. Är det så att 

barnet är i en gungperiod eller inte är sugen och barnet mår bra kan förskollärarna låta det vara 

för stunden, men är det andra faktorer som påverkar samt att barnet mår dåligt kan insatser och 

åtgärder behöva tas.  

 

Orsaken skulle jag säga är osäkerhet och att barnet inte vet vad som ska hända, mycket 

grundar sig i självkänsla som jag har sett det. Att individen behöver stärkas över lag för att 

kunna våga vilja vara med och delta. (Förskollärare 2) 

 

Till sist lyfte samtliga förskollärare vikten av självkänsla för att våga delta i den planerade 

fysiska aktiviteten. 

 

5.2.3 Självkänslan som betydande faktor för deltagande 

Det är mycket starkare att säga nej än att vara med och må dåligt å inte tycka att det är kul. 

Barnen bör strykas i det så att de fortsätter göra vad som känns bra med sin kropp. Har 

barnen en bra självkänsla så vågar de prova nya saker. Vågar de prova nya saker är det bra 

för självkänslan. (Förskollärare 4) 

 

F4 anser att självkänslan är en stor del i barns vilja att våga delta. Bland annat handlar det om 

att prova nya aktiviteter. Vågar barnen prova nya aktiviteter ökar självkänslan, ökar 

självkänslan vågar barnen prova nya aktiviteter. Barn som har svårt med självkänslan bör 

styrkas i denne för utvecklingens skull. Självkänslan har enligt F4 även med förmågan att våga 

säga nej vid aktiviteter då barnet mår dåligt och inte vill delta. Det är bättre att säga nej är att 

delta och må dåligt vilket sänker självkänslan.  
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Blir det ett misslyckande i aktiviteten, det är ju då självkänslan ryker, när man känner att 

”jag klarar inte det här som alla andra kan. (Förskollärare 5) 

 

F5 menar att självkänslan försämras om en individ inte kan utföra eller inte tror sig kan utföra 

en viss aktivitet, individen bör därför öva på svårigheten så att motivationen att delta ökar. Att 

styra in barn på aktiviteter där de lyckas påverkar självkänslan positivt enligt F5. Alla barn 

orkar, de orkar kanske bara olika. Även det faktum att man kan bli utpekad och få fula ord 

kastade till sig om man ligger efter i utvecklingen kan påverka självkänslan, då negativt.  

 

Man får träna på svårigheten på ett smidigt sätt tillsammans, när barnet väl kan det är den 

jättestolt. Så då får man täcka snäppet längre och då kommer självkänslan när barnet känner 

att det kan, den blir inte uttittad och får inte höra att den inte kan. (Förskollärare 5) 

 

F1 anser att dålig självkänsla kan bero på det faktum att barnet inte litar på sin kropp och vågar 

därför inte delta. Motoriken, samspelet och liknande funkar inte så som barnet skulle vilja vilket 

sänker självkänslan. F2 menar att det förskolan borde jobba med är att få barn att känna att de 

kan, att de vågar prova utan att någon i närheten har möjligheten att säga” du kan inte” vilket 

kan vara en stor orosfaktor för barn med låg självkänsla.  

 

F2 arbetar med självkänslan även utanför den planerade fysiska aktiviteten genom att läsa 

böcker, prata om känslor och liknande. Detta påpekar även F5 att de gör, vänskap och 

värdegrund diskuteras och arbetas med ofta, problemet för barnen är att koppla ihop det som 

pratas om i samlingen till den faktiska aktiviteten. Hen menar att förskollärare för att stärka 

självkänslan även kan arbeta på att lyfta barnets starka sidor. Starta upp fysiska lekar som barnet 

är bra på och locka andra att vara med, på så vis blir denne uppskattad vilket kan öka 

självkänslan. Samtliga förskollärare anser att de ständigt bör jobba med självkänslan och stötta 

barnen för att utveckla denna. En bättre självkänsla gör att barnen vågar delta oftare och har 

roligare då de har tilltro till sig själva. 

 

Ibland är det viktigt att de gör något som de tycker är kul för att det stärker självkänslan att 

göra olika saker. (Förskollärare 3) 

 

F3 lyfter vikten av flexibilitet och att det ibland kan vara så att barnet behöver utföra en lek som 

den finner rolig för att åter finna en glädje i rörelsen som stärker självkänslan. Det behöver inte 

vara så att barnet behöver göra den planerade aktiviteten eller alternativet till den planerade 

aktiviteten, gör det den tycker är roligt som den lyckas med, på då vis stärks självkänslan.  
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5.3 Inkluderande arbete av barn som hamnar utanför den fysiska aktiviteten 

Det är alltid vårat ansvar att se till att alla barn kan vara inkluderade i våra verksamheter, 

det är vi som ska se till att det funkar för barnen. Barnen ska aldrig behöva anpassa sig efter 

vad vi har bestämt.. man måste anpassa sig, då får du med alla barn på ett eller annat sätt. 

(Förskollärare 4) 

 

När barn inte får delta på lika villkor som de andra och hamnar utanför den spontana fysiska 

aktiviteten anser F5 att den planerade fysiska aktiviteten skall tas till.  

 

Jag tycker varje år att det finns något dilemma där barn inte är med på samma sätt som de 

andra. Då brukar vi alltid gå tillbaka direkt till basen att vi leker, vi rör oss, i grupp och i 

organiserad lek för att se hur barnen agerar/reagerar då. (Förskollärare 5) 

 

Genom den planerade aktiviteten strukturerar förskollärarna upp leken och deltar som vuxna. 

Detta gör att barn som tidigare känt sig otrygga kan delta med de vuxnas närvaro som stöttning. 

 

Man får uppbackning med de barnen som inte deltar i aktiviteten, de får stöd och hjälp av 

andra kollegor. (Förskollärare 1) 

 

F1 menar att det bör vara en vuxen som håller i den planerade aktiviteten medans kollegorna 

stöttar och gör alternativa övningar med de barn som drar sig undan. Detta för att inte avbryta 

koncentrationen och motivationen med ständiga avbryt i aktiviteten för övriga barn. Detta 

styrker F4 och F5 som anser att de vuxnas deltagande i rörelseaktiviteten är otroligt viktig för 

att alla barn skall våga och vilja vara med.  

 

Vi deltar mycket och är med i leken tillsammans med barnen, särskilt med de barn som har 

det jobbigt. (Förskollärare 4)  

 

De barnen som väljer att inte vara med när vi inte är med, de kommer när vi vuxna är med 

och det är, jag tror faktiskt att det är 100 procent som är med. Det har fått mig att inse att 

barn som inte deltar annars känner sig otrygga. (Förskollärare 5) 

 

Är de vuxna med kommer barnen efter observation tillslut och deltar. Samtidigt menar F3 att 

det är de vuxnas ansvar att inkludera alla i rörelseaktiviteterna, det är aldrig barnets fel om det 
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inte deltar, det är del i de vuxnas sätt att utföra aktiviteten som bör ändras. Exempelvis bör 

barnen vara delaktiga och vara medskapare i deras vardag, aktiviteten kanske inte alltid blivit 

den som den vuxne planerat men är denne flexibel kan det göra att fler barn blir motiverade att 

delta. Förskollärare bör anpassa verksamheten efter barnen och deras intressen, då har 

avdelningen möjligheten att inkludera alla individer. Förskolan har enligt F3 möjligheten att ha 

en flexibel utformning till skillnad från skolan där de har mål som måste uppfyllas samt mindre 

personal. 

 

Det är viktigt att vi kartlägger och analyserar varför barn drar sig undan, annars är det 

väldigt svårt att sätta in insatser och möjliggör för alla att kunna vara med. Vi måste 

utvärdera aktivt vilka aktiviteter som görs för att kunna inkludera alla. (Förskollärare 1) 

 

För att kunna anpassa en aktivitet menar F1 att förskollärare bör kartlägga och analysera det 

aktuella barnets beteende. Analysen är nödvändig för att kunna sätta in insatser. Diskussion och 

kartläggning med kollegor görs för att utveckla verksamheten. Målet är att möjliggöra alla barns 

deltagande, det finns enligt F1 barn med funktionsnedsättningar som inte helt självklart kan 

delta i leken, man bör därför aktivt utvärdera och ändra i de aktiviteter som utförs. Även 

betydelsen i att samtala med barnet om dess upplevelser och orsaker till undandragandet är en 

viktig del i det inkluderande arbetet.  

 

Jag tänker att det är vårt uppdrag, det står i läroplanen att vi ska erbjuda alla barn en verksamhet 

som är motiverande och givande för dem, hur ska vi göra det om vi inte pratar med dem? För mig 

är det omöjligt att kunna veta vad som händer i ett barns kropp och ett barns huvud utan att fråga. 

(Förskollärare 4) 

 

 F4 anser att samtalet är den viktigaste delen för att kunna inkludera alla barn i den fysiska 

aktiviteten, utan samtalet kan en individ inte veta vad som händer inom en annan individ, då 

vet förskolläraren inte heller vad som skall ändras eller åtgärdas.  

 

Barn kanske inte riktigt säger eller kan sätta ord på vad de känner alla gånger, men vi ser 

ganska tydligt vad de gör. (Förskollärare 3) 

 

I samtalet kan det enligt F3 ibland vara svårt för ett barn att sätta ord på varför den agerar på ett 

visst sätt i en situation, förskollärare bör vara observanta för att ta reda på orsaker till barnets 

agerande. Detta för att kunna åtgärda om agerandet är en påföljd av att barnet mår dåligt i en 

situation. Är detta fallet bör en ändring i arbetet ske för att inkludera alla barn i den fysiska 

aktiviteten. 



 

30 

 

 

5.3.1 Aktivitetens utformning och påverkan på inkludering, om att ändra i det planerade 

Barnet måste få känna vad som är okej för sin egen kropp, man måste inte vara med men 

vill man vara med så får man, vi försöker erbjuda alla att kunna vara med. (Förskollärare 

4) 

 

F3 anser att en betydande del i det inkluderande arbetet handlar om att vara flexibel. 

Förskollärare kan ändra om eller byta aktivitet samt utveckla aktiviteten. Bland annat kan 

förskollärare tänka på att ge alternativa övningar. Är det ett barn som inte vill utföra kullerbyttan 

i hinderbanan av olika orsaker kan man till exempel lägga sig en bit ifrån och rulla på marken 

eller helt enkelt hoppa över den delen av banan, allt handlar om flexibilitet. F4 menar att de 

även kan variera de planerade rörelseaktiviteter som utförs under till exempel en timme i 

idrottssalen. Börjar barngruppen med en lek som inte inspirerar ett fåtal barn kan följande 

aktivitet utföra en rörelseaktivitet som dessa barn vill delta i. F4 tycker i likhet med F3 att barn 

inte skall tvingas att delta, det är viktigt att de känner vad deras kroppar hanterar, samtidigt 

anser F4 är det upp till förskollärarna att erbjuda aktiviteter som samtliga barn kan delta i och 

känna sig motiverade i.  

 

Det viktiga är att vi ser barnen. Se barnen och strunta i det andra. Vad gör det mig om det 

skulle vara ett barn som utformar banan trots att det är en vuxen som har planerat och har 

det på en lapp? (Förskollärare 2) 

 

F2 menar att man ständigt bör se till barnet i det inkluderande arbetet. Förskollärare bör tänka 

på individen och vad som gynnar dess utveckling. Ett barn som ständigt drar sig undan från den 

fysiska aktiviteten och den stora gruppen kan bland annat behöva vänjas in och få en djupare 

förståelse för det som skall utföras. F2 anser att förskollärare kan ta med barnet som inte deltar 

och låta denne hjälpa till att ta fram hinderbanan som skall utföras samt utforma denne. Även 

prata om regler och hur rörelseaktiviteten kommer att gå till. På så vis kan barnet vara delaktig 

i uppstartandet av aktiviteten och få djupare information vilket kan ta bort orolighet samt 

känslan av att vara otrygg. Att få ett ansvarsområde kan göra att barnet blir mer motiverad och 

vågar delta.  

 

Barnen har lättare att synas i en liten grupp och få utrymme. Krasst så är vi 15 barn är inne. 

Det är inte lätt för en liten tjej eller kille att hävda sig, när det är 15 andra som garanterat 

är större. Men i en liten grupp kan barnen få utrymme, prata mer, föra en dialog och få mer 

tid. (Förskollärare 3) 
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Ett annat arbetssätt för att inkludera barn som drar sig undan fysisk aktivitet är att arbeta i 

mindre grupper vilket samtliga förskollärare har erfarenhet av i större eller mindre utsträckning. 

F3 anser att uppdelning av barngruppen är en viktig del i verksamheten då barngrupperna idag 

består av fler barn än vad de gjorde förr. Barngruppen delas i de fysiska aktiviteterna upp så att 

de hamnar i mindre grupper där barnen ligger liknande i utvecklingen. Detta för att alla skall 

ha chansen att hävda sig och synas samt ha möjligheten att utmanas vilket är en del av 

förskollärarens uppgift.  

 

Om en förskollärare har en barngrupp på 20 barn så får varje pedagog varsin ansvarsgrupp. 

Detta gällde när vi gick till skogen men även när vi gjorde aktiviteter i skogen. Då hade 

varje pedagog kanske 6-7 barn. Det kan ju vara en ide för att barn ska känna sig tryggare, 

om det finns en vuxen och kompisarna som är i den gruppen. Om barnet ska klättra eller 

liknande kanske det inte vill att det står 20 andra barn där och tittar, då kanske barnet känner 

sig mer osäker. (Förskollärare 1) 

 

F1 har erfarenhet av att arbetslaget har så kallade ansvarsgrupper. Samtliga barn i barngruppen 

går tillsammans till skogen, väl i skogen delas barngruppen upp så att varje förskollärare har 

liknande antal barn vilka kommer bra överens och är trygga med varandra. För ett barn som 

ofta känner sig otryggt i större grupper kan detta vara ett sätt att våga prova. Klättrar barnen i 

berg kan detta vara lättare att göra i en mindre grupp där barnen känner sig trygga med varandra, 

barnen slipper då oroa sig över att få otrevliga kommentarer kastade åt sitt håll. Skogen är även 

en harmonisk plats där mindre konflikter uppstår till skillnad från gympasalar enligt F1. F3 

samt F4 anser att gruppuppdelning för att inkludera och hjälpa barn till trygghet i aktiviteten är 

ett arbetssätt, problemet är dock personalbristen som ständigt är en debatt. Är alla anställda på 

plats kan förskollärarna utföra detta, men är någon sjuk, på möte, byter blöja som det så ofta är, 

då är det lite svårt att vara pedagogisk och tänka på varje individs möjlighet till inkludering på 

samma sätt.  

 

Barnet som hamnat utanför kanske är väldigt intresserad av insekter, då går vi till skogen 

och tar med oss några barn som vi känner kan lösgöra sig från den stora gruppen och 

intressera sig för det här barnet. Då går vi i en mindre grupp och jobbar jätte tätt ett tag tills 

vi ser att barnen har insett att kompisen är jättekul och rolig i skogen för han kunde det här 

och visade oss det här. (Förskollärare 5) 

 

F5 har erfarenhet av att starta nya aktiviteter runt de barn som ofrivilligt hamnat utanför den 

fysiska aktiviteten. Precis som F2 förespråkar hen vikten av att ge dessa barn ansvarsområden 

för att känna sig trygg i aktiviteten. Enligt F5 bör förskollärare anpassa aktiviteten efter barnets 

intresse, tycker barnet om att gå till skogen kan man ta med en mindre grupp dit. På så vis har 
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barnet chansen att hävda sig och visa sina kunskaper och sitt intresse, här intresset för skogen, 

tanken är att de andra barnen blir intresserade av barnet och deltar i dess aktivitet. Det brukar 

funka väldigt bra. Även på gården kan ändringar göras och starta upp nya aktiviteter runt barnet 

som brukar dra sig undan för att få hen att bli intressant för dem runtomkring. Som nämnt i 

tidigare avsnitt så använder hen sig mycket av ipad för att filma situationer i förskolan för att 

analysera situationer, detta för att kunna ändra verksamheten på ett sätt som inkluderar alla barn 

i det sociala samspelet.  

 

5.4 Sammanfattning 

Samtliga förskollärare har erfarenhet av att arbeta med planerad fysisk aktivitet i förskolans 

verksamhet. Systematiskt sett har det sett olika ut, några ansåg att omfattningen av planerad 

fysisk aktivitet kunde se olika ut mellan olika arbetsplatser beroende på närmiljöns möjligheter, 

andra menade att förskolan utförde mer planerad fysisk aktivitet förr.  

 

Barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet finns i nästan varje barngrupp. Barnen drar 

sig antingen undan verbalt med ljud eller ickeverbalt utan ljud. Bland annat går de iväg och 

säger ”jag vill inte vara med”, gömmer sig under ett bord eller står bredvid och observerar. 

Förskollärarnas reflektion var att barn som drar sig undan gör detta på grund av osäkerhet över 

vad som skall hända, de känner sig obekväma i situationen, är osäkra på sin kropps förmågor 

eller är rädda över att en kompis ska säga något om prestationen. Självkänslan påverkar även 

deltagandet. En låg självkänsla kan göra att barnet deltar mindre. Självkänslan kan jobbas med 

genom att öva tillsammans med förskolläraren eller utföra aktiviteter som barnet lyckas med. 

Barn kan även dra sig undan eller hamna utanför ofrivilligt genom utfrysning och genom 

problem i det sociala samspelet. De kan då vara med i leken eller den fysiska aktiviteten men 

de är inte delaktiga.  

 

För att inkludera alla barn i den planerade fysiska aktiviteten ser förskollärarna till individen, 

det är barnet som är det viktiga. Några förskollärare anser att alla barn deltar  när de bortgår 

från det planerade, några menar att man bör ha en som leder aktiviteten medans kollegorna utför 

alternativa övningar med barnen som drar sig undan och på så vis inkludera alla. Att hjälpa till 

med uppstart av övning, prata om regler, stöttning och flexibilitet hos förskolläraren skall göra 

att barnen deltar mer. Att dela in i mindre grupper har setts som positivt i sammanhanget. I 

mindre grupper har alla barn större chans att hävda sig och få mer uppmärksamhet samt 

trygghet. Genom att filma aktiviteter kan förskollärare och arbetslag upptäcka problem som 

finns i barngruppen.  
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6. Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap gällande förskollärares erfarenheter 

och arbetssätt kring de barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet i förskolan. Målet har 

varit att bidra med kunskap om barn som drar sig undan samt hur förskolan arbetar för att 

inkludera alla i förskolans fysiska rörelseverksamhet. Nedan redovisas en metoddiskussion med 

syfte att analysera utförandet av intervjuerna, en resultatdiskussion som knyter samman till 

tidigare litteratur och teori samt en slutsats och en tanke om fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Den här studien utfördes med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som metod och 

datainsamling. Metoden utsågs efter val av studieobjekt, det vill säga förskollärarna. Bryman 

(2008) anser att intervjuaren i denna typ av intervju har möjligheten att ställa följdfrågor, vara 

flexibel samt att den kan avvika från frågeschemat. Intervjuerna var utformade med öppna 

frågor samt följdfrågor med fem förskollärare på fyra förskolor. Jag reflekterade inte innan över 

alternativa sätt att utföra intervjuerna. Målet var att gå dit, ställa frågorna och hoppas på att de 

kom på så mycket de kunde vid tillfället. Efter ett antal intervjuer insåg jag dock att betänketiden 

och möjligheten för respondenterna att spontant utveckla sina svar var svårare än jag hade tänkt. 

Efter ett antal intervjuer ändrades då taktik då jag gick igenom samtliga teman i början av 

intervjun, detta blev ett positivt resultat då respondenterna gav djupt ingående svar. Samtidigt 

undrar jag om detta gjorde att intervjun svävade iväg lite långt från Brymans tankar gällande 

flexibilitet i frågornas ordningsföljd. Dock upplevde jag att intervjuerna efter ändringen gav 

respondenterna möjligheten att ”sväva iväg” och prata utifrån deras arbetslivserfarenhet på ett 

annat sätt än i de tidigare intervjuerna gett möjlighet till. Detta gjorde att studien fick mer och 

utförligare stoff att utgå ifrån. Ett alternativ kan eventuellt ha varit att istället skicka ut 

temafrågorna innan intervjun så att respondenterna hade haft möjlighet att tänka över dessa 

redan innan intervjun. Samtliga intervjuer spelades in vilket gjorde att jag som intervjuare hade 

möjlighet att fokusera på respondenten.  

 

Fler intervjuer hade kunna utförts för att göra studien mer tillförlitlig och generaliserbar, 

samtidigt upplevde jag att en studie med detta omfång hade haft det svårt att sammanfatta 10-

15 intervjuer och skriva ett resultat utifrån detta. Denna studie hade även varit intressant att 

utföra genom observationer samt tillhörande intervjuer som metod. Dock anser jag att 

kvalitativa intervjuer var ett bra val vid denna studie då den riktade sig till att ta reda på 

förskollärares erfarenheter. Samtidigt hade studien även kunnat utformas och utförts som en 

enkätstudie, dock hade jag inte fått de utförliga svar som gavs möjlighet i intervjuerna. 

 

Då jag inte tidigare har någon intervjuvana blev intervjuerna bättre för varje gång. Den första 

utfördes lite trevande med svårighet att ställa följdfrågor, detta utvecklades dock med tiden. 
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Detta märktes även under databearbetningen av de första intervjuerna då jag stundtals upplevde 

att meningar och förklaringar blev oklara och abstrakta för mig som intervjuare vilket hade 

motverkats om fler följdfrågor hade ställts. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades 

noggrant omgående efter samtliga intervjuer. Teorin hade stor betydelse i studien och formade 

enligt mig förhållningssätt, analys och resultat. Studiens utgång hade enligt mig blivit 

annorlunda om en annan teori hade legat som grund. Exempelvis hade intervjuguiden kunnat 

se annorlunda ut. 

 

En svårighet som stöttes på i samband med studien var sökandet efter respondenter. Jag stötte 

på ett flertal avdelningar med sjukskrivningar och andra hinder som gjorde att de inte hade 

möjlighet att utföra intervjuer. Detta försvårade mitt sökande efter respondenter. I sökande efter 

respondenter skrevs tillslut samtycke på av fyra kvinnor och en man med olika erfarenhet av 

yrket. Målet hade varit att ha fler män i undersökningen samt ytterligare en respondent för att 

få en spridning, samtidigt upplevde jag efter intervjuerna att könet inte hade betydelse i 

sammanhanget samt att fem respondenter räckte. Jag upplevde att det var åren och erfarenheten 

förskollärarna hade i verksamheten och spridningen där emellan som var det viktiga hos 

respondenterna, inte könet, åldern eller annan egenskap. I resultatdelen samt andra delar i denna 

studie går det ej att utläsa vem som är man eller kvinna då de benämns som förskollärare 1-5. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen presenteras förskollärarnas tankar i förhållande till tidigare litteratur 

och Antonovskys (2005) teori gällande känsla av sammanhang. Dessa diskuteras i olika 

avsnitt som handlar om utveckling, KASAM, barn som drar sig undan och inkludering. 

 

6.2.1 Barns utveckling i förhållande till fysisk aktivitet 

Samtliga förskollärare i studien lyfte mer eller mindre vikten av fysisk aktivitet för barns 

utveckling. Detta styrker Ericsson (2005) och Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) som menar 

att rörelse är ett av de viktigaste elementen i barns utveckling både när det gäller det sociala, 

den fysiska och den psykiska hälsan. F1 är medveten om att det är en ökad ohälsa bland dagens 

barn och att barnfetma blir allt vanligare. I likhet med Faskunger (2013) är F1 medveten om att 

barn rör sig mindre och är stillasittande mer. F5 anser att det är förskolans uppgift att ta in 

rörelse i verksamhet vilket Raustorp (2004) styrker och menar att vikten av rörelse i 

verksamheten är större idag än tidigare då ungdomar rör sig mindre och mindre. F3 anser precis 

som Ericsson (2005) att förskolan lägger en rutin för fysisk aktivitet vilket ger positiva utsikter 

för framtiden. F5 anser att det inte finns barn som inte rör sig på så vis som Raustorp visar. F5 

anser att barn inte kan sitta still samtidigt som barn med övervikt ibland kan utmana sig själva 

på ett sätt som gör att de inte orkar vilket leder till att de drar sig undan, men då ändrar de bara 

fysisk aktivitet till något som ligger på rätt nivå. Alla barn rör sig hela tiden, de kan inte sitta 
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still, något som F3 styrker, ibland måste aktiviteten dock anpassas efter individen för 

stimulering, ork och glädje.  

 

6.2.2 Barn som drar sig undan i förhållande till KASAM 

Samtliga av Antonovskys (2005) begrepp, det vill säga begriplighet, meningsfullhet och 

hanterbarhet, synliggjordes under intervjuerna gällande förskollärarnas erfarenheter i studien. 

Flertalet förskollärare lyfte osäkerhet, obekvämhet samt otrygghet som en effekt av att inte veta 

vad som skall hända här näst i aktiviteten som utförs. Enligt mig och min tolkning av 

Antonovskys teori om KASAM handlar detta om begriplighet. Vet barnet inte vad som ska 

hända, förstår barnet inte reglerna så bli sammanhanget inte begripligt.  

 

F4 påpekade betydelsen av uppdaterat material för motivationen, F5 betydelsen av att rörelse 

skall vara roligt, utan dessa blir tillvaron meningslös. Meningsfullhet handlar enligt mig om att 

vilja vara med i det sociala, att bli motiverad och att känna glädje i det som utförs. Det handlar 

även om inkludering. Alla individer har enligt mig olika innebörder för vad meningsfullhet 

innebär för dem, och precis som samtliga förskollärare diskuterade bör de se till individen och 

om de kan ändra i aktiviteten så att den blir meningsfull till förmån till alla så att de vill delta.  

 

Till sist kan hanterbarheten kopplas till förmågan att som barn använda sin kroppsmotorik för 

att utföra en viss aktivitet, även förmågan att hantera det sociala samspel som det ofta innebär 

att utföra fysiska gruppaktiviteter. Precis som förskollärarna tog upp kan förskoleavdelningen 

jobba med att inkludera barn i den fysiska aktiviteten. För att jobba upp känslan av sammanhang 

(KASAM) kan förskolan bland annat som F2 menade ta med barnet och starta upp aktiviteten 

så att den får en större begriplighet, som F4 menade använda sig av uppdaterat och roligt 

material för att göra aktiviteten meningsfull, som F5 ansåg kan förskollärare jobba vid sidan av 

med att barn tills de hanterar sin kropp på ett, enligt deras känsla, sätt som gör att de känner sig 

trygga i aktiviteten.  

 

6.2.3 Att dra sig undan i den fysiska kontexten, orsaker, möjligheter och hinder 

Hammar och Johansson (2013) anser att funktionsnedsättningar, motoriska nedsättningar och 

liknande kan göra att barn ofrivilligt hamnar utanför, blir uteslutna ur, den fysiska aktiviteten. 

Detta på grund av brist i miljön och i pedagogiken. F1 anser i likhet med Hammar och 

Johansson att denna typ av problematik skapar ett hinder för att delta, kartläggningar görs därför 

ständigt för att utveckla verksamheten och ge alla möjlighet att delta.  
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Enligt Skånfors (2013) utesluter sig förskolebarn frivilligt från aktiviteter som är påtvingade. 

De kan även bli uteslutna på grund av att de saknar nödvändiga sociala resurser. F5 diskuterar 

detta fenomen och menar i likvärdighet med Skånfors att det sociala samspelet i förskolan 

påverkar delaktigheten i den fysiska aktiviteten. Ett barn som väljer att inte vara med gör främst 

enligt F5 detta på grund av något i det sociala. Brodin (2011) anser i likhet med F5 att det är 

skillnad på att delta och vara delaktig. F5 hade erfarenhet av att barn deltog utan att vara 

delaktiga, det vill säga att de sprang med vid sidan men blev aldrig valda eller tagna. Ett barn 

kan sakna sociala färdigheter eller resurser som krävs för att få vara delaktig enligt Skånfors. 

Är barnet sämre på en idrott eller har svårt att arbeta i grupp kan det därmed bli utesluten. 

 

Samtliga förskollärare menade att barn inte alltid måste delta eller vara delaktiga i den planerade 

fysiska aktiviteten, de har möjligheten att dra sig undan och observera ifrån håll. De anser att 

tvinga på ett barn en aktivitet inte är en lösning. Möjligheten att dra sig undan är enligt mig lika 

viktig som möjligheten att delta, det handlar i grund och botten om, som F3 beskrev det, att 

barnet inte skall känna sig åsidosatt. Samtidigt så är det viktigt att alla barn deltar och har roligt 

då rörelse är viktigt för hälsan, samtidigt har barn precis som vuxna dagar då de behöver dra 

sig undan.  

 

Enligt Skånfors, m.fl. (2009) kan barn dra sig undan ur den fysiska kontexten genom att göra 

en alternativ aktivitet, exempelvis läsa en bok. F4 anser att det är viktigt att barn har förmågan 

dra sig undan om de vet att de ibland mår bättre av att inte delta. F1 anser att kartläggning 

ständigt bör utföras för att se till barnets välmående.  

 

Hultgren (2008) anser att ett hinder för barns deltagande i fysisk aktivitet i skolan är aktiviteter 

som tillåter barn att misslyckas inför andra. Detta gör att barn väljer att inte delta då de känner 

sig obekväma, otrygga och har låg självkänsla. Något som flertal av förskollärarna tog upp 

under intervjuerna.  F5 tog även upp fenomenet av att misslyckas. I likhet med Hultgren anser 

F5 att förskolans verksamhet bör utföra aktiviteter som barn kan lyckas med utan 

prestationsfokus vilket därmed höjer självkänslan, gör att aktiviteten känns meningsfull och 

leder till att barnen i sin tur vågar och vill delta. 

 

Hammar och Johansson (2013) tycker i likhet med Hultgren och förskollärarna att aktiviteter 

där barnet får känna att det duger bör utföras, detta är en möjlighet att utveckla barnets 

självkänsla och öka deltagandet. Hultgren anser att skolan bör ha valfriare aktiviteter som gör 

att barnen blir motiverade att delta. Till skillnad från skolan anser F3 att förskolan har större 

möjlighet att utforma sin verksamhet med olika aktiviteter med ett flexibelt arbetssätt. Jag anser 

att det ligger något i detta. Förskolan har inga mål som måste uppfyllas eller aktiviteter som 

måste utföras, vardagen är flexibel och kan därmed anpassas efter barngruppen.  
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6.2.4 Skogsutflykten- en plats för fysisk aktivitet, socialt samspel och inkludering 

Under intervjuerna lyfte samtliga förskollärare vikten av att använda sig av närområdet och 

skogen som hjälp för den planerade fysiska aktiviteten och möjligheten att inkludera alla. F1 

visade på att en barngrupp kan ta sig till en skog oavsett vart förskolan ligger, det handlar 

antingen om att ta en promenad dit, åka buss eller liknande. 

 

F3 och F1 ansåg att miljön är den fjärde pedagogen som bör tas tillvara på. I likhet med Brodin 

(2011) anser F1 att skogsutflykter och möjligheterna i dessa är den bästa planerade fysiska 

aktivitet som finns. Promenaden till skogen, möjligheten att dela upp gruppen så att barnen 

känner sig trygga vid till exempel bergsklättring och skogens naturliga utformning som 

stimulerar till rörelse för alla barn oavsett ålder eller motorisk utveckling gör detta en plats för 

inkludering.  

 

Brodin (2011) ser skogen som en plats för socialt samspel, detta lyfte även F5 då hen menade 

att detta kunde vara en plats att inkludera ett barn i det sociala som under en tid levt i 

utanförskap. Enligt Brodin (2011) är skogen en plats utan fokus på prestation som stimulerar 

till upptäcktsfärd vilket samtliga förskollärare lyfte. Vikten av att använda sig av naturens egen 

hinderbana över stockar och pinnar och gå utanför stigen utmanar varje barn på individnivå.  

 

Folkhälsomyndigheten (2011) anser att fysisk aktivitet är allt som ökar energiupptaget, 

exempelvis en promenad, gång i terräng, balansgång och så vidare. Enligt mig är därför 

planerad fysisk aktivitet i form av skogsutflykter ett viktigt pedagogiskt arbetssätt för att främja 

inkludering. 

 

Min tolkning av intervjuerna är att samtliga förskollärare upplever skogen som en positiv plats 

där barnen sällan drar sig undan, där de har chansen att vara med på olika villkor och där de 

känner sig trygga. Skogen är en plats utan prestationskrav där det sociala samspelet har 

möjligheten att inkludera barn som haft det svårt i prestationssporter och lekar på gården. Det 

blir en plats där barnets KASAM har möjligheten att blomma och meningsfullheten skapar 

motivation till deltagande i grupp eller individuellt. Samtidigt togs det under intervjuerna upp 

att skogsutflykten som planerad fysisk aktivitet minskat från förr tills idag samt att det finns 

fler hinder för att de skall ha möjlighet att utföras. Vikarier eller personalbrist samt att 

utflykterna inte är inplanerade är hinder som finns. Istället sker en del utflykter mer spontant i 

förhållande till när det finns personal och inte vilket kan göra att det ser olika ut hur lång tid det 

tar mellan varje skogsutflykt.  
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6.3 Slutsats 

Syftet med den här studien var att bidra med kunskap gällande förskollärares erfarenheter och 

arbetssätt kring barn som drar sig undan vid planerad fysisk aktivitet. Studien undersökte 

orsaker kring varför barn drar sig undan samt på vilket sätt förskollärarna jobbar för att 

inkludera alla i den fysiska aktiviteten. Resultatet av denna studie visar att barn som drar sig 

undan är ett relativt vanligt problem och att barnen enligt förskollärarna främst gör det på grund 

av osäkerhet eller ointresse i aktiviteten. Utmaningen som finns för att inkludera alla är att 

utveckla pedagogiken i förskolorna så att alla känner sig trygga, motiverade och vill delta. 

 

6.3.1 Vilka erfarenheter har förskollärare av barn som drar sig undan från fysisk 

aktivitet? 

Resultatet av denna studie visar att barn som drar sig undan planerad fysisk aktivitet är ett 

vanligt problem som samtliga deltagande förskollärare hade erfarenhet av. Barnen drar sig ofta 

undan tyst och ljudlöst eller verbalt med ljud. Förskollärarna har erfarenhet av barn som drar 

sig undan genom observation av situationen, att de gömmer sig under ett bord eller helt enkelt 

säger att de inte vill vara med. Det fanns även erfarenhet av ofrivilligt uteslutande från aktivitet 

genom utfrysning.  

 

6.3.2 Vilka faktorer upplever förskollärare är de som påverkar att barnet drar sig undan 

vid dessa situationer?  

Osäkerhet ansågs vara en av de vanligaste orsakerna till barn som drar sig undan. Det vill säga 

osäkerheten över vad som kommer hända i aktiviteten, tilliten till kroppen, att utföra aktivitet i 

grupp, låg självkänsla och så vidare. Även sociala faktorer kunde påverka. Barnet kunde bli 

utfryst ur aktiviteten ofrivilligt eller utskrattat vid misslyckande eller avsaknad av social resurs. 

Till sist kan även ointresse för aktiviteten vara en faktor som påverkar att barnet inte deltar. 

 

6.3.3 På vilket sätt arbetar förskollärare för att inkludera alla barn i den fysiska 

aktiviteten? 

Förskollärarna arbetar ständigt med att analysera och utvärdera sin verksamhet för att utveckla 

denna. Detta görs genom filmning av aktivitet, samtal med barn och reflektion med kollegor. 

För att inkludera alla barn i den fysiska aktiviteten jobbar förskollärarna i mindre grupper och 

är flexibla när det gäller fysiska aktiviteter, de är även med i aktiviteterna för att stötta och skapa 

trygghet hos barnen. Förskollärarna ger likaså barnen möjligheten att observera aktiviteten och 

delta när de känner sig redo. 
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6.4 Fortsatt forskning 

Ett flertal av förskollärarna lyfte i sina intervjuer vikten av den spontana fysiska aktiviteten och 

vilken plats den tar i verksamheten idag till skillnad från förr. Att studera och forska vidare när 

det gäller den spontana fysiska aktiviteten och barns förmåga att utöva denna skulle därmed 

vara spännande. Spontan fysisk aktivitet är enligt förskollärarna en självvald aktivitet som sker 

inomhus eller på utegården oftast utan en förskollärare. Enligt F5 pågick det mer problem i det 

sociala samspelet under den spontana och fria rörelseleken, det vill säga mer utfrysning och 

barn som hamnar utanför ofrivilligt till skillnad från de planerade aktiviteterna då de vuxna är 

med och leder i leken. Är barns sociala samspel ett hinder för att utöva spontan fysisk aktivitet 

fritt eller är det en möjlighet som skapar lekfulla rörelseaktiviteter? 

Samtidigt skulle det vara intressant att utforska ämnet ”barn som drar sig undan planerad fysisk 

aktivitet” grundligare då denna studie endast skrapar på ytan till detta intressanta och 

betydelsefulla ämne.  
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Bilaga 1  

INFORMATION TILL DELTAGARE 

Du erbjuds härmed att delta i en undersökning som kommer att analysera förskollärares 

erfarenheter av barns fysiska aktivitet i förskolan. Undersökningen genomförs av Matilda 

Ribaeus som studerar förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares erfarenheter gällande barns 

fysiska aktivitet i förskolan i åldrarna tre till sex år. Studien kommer att belysa på vilket sätt 

man arbetar med att inkludera alla barn i den planerade fysiska aktiviteten.  

Insamlat material kommer endast att bearbetas av Matilda Ribaeus och hennes handledare. 

Avslutad undersökning kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig som deltagare. Dina svar 

behandlas konfidentiellt och all data förvaras i säkerhet tills arbetet är avslutat och godkänt. 

Insamlat material kommer att raderas efter att examensarbetet har blivit godkänt och publicerat. 

Om du väljer att delta i intervjustudien kan du välja att avbryta din medverkan utan orsak när 

som helst innan studien publiceras. Du kan då ta kontakt via mail eller telefon. Deltagandet kan 

även avslutas under intervjun.  

  

mail: matilda.ribaeus@hotmail.com  

telefonnummer: 0704939034. 

 

  

mailto:matilda.ribaeus@hotmail.com
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Bilaga 2 

Samtycke till att delta i en studie om barns fysiska aktivitet i  

förskolan. 

                                                          (markera med kryss i rutan) 

 

󠇯 Härmed bekräftar jag att jag har läst och förstått tillhandahållen information om ovannämnd 

undersökning. 

 

󠇯 Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt och att jag närsomhelst under studiens gång kan avbryta 

min medverkan utan att ange orsak. 

 

󠇯Jag är medveten om att eventuell personlig information jag delger kommer att bearbetas helt 

konfidentiellt. 

 

  Jag samtycker till att delta i undersökningen. 

    

 

Namnteckning: 

 

Datum:  



 

45 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du jobbat ? 

Vad är fysisk aktivitet och inkludering för dig? 

 

Hur arbetar du/ni med planerad fysisk aktivitet? / Hur har du arbetat med fysisk aktivitet? 

- Vilka typer av lekar och aktiviteter har utförts?  

- Har utövningen av aktiviteten återkommit systematiskt? 

-  Ser du någon skillnad på omfattningen av planerad fysisk aktivitet över tid i förskolan? 

Har du erfarit att barn drar sig undan vid dessa tillfällen? 

- Hur har de visat att de inte vill delta? 

Vilka orsaker har du erfarenhet av varför de drar sig undan? 

- Beror det på miljö, självkänsla, annat? 

På vilket sätt arbetar ni för att alla skall blir inkluderade i den planerade fysiska aktiviteten? 

- Ändrar ni något i aktiviteten som utförs? 

- Använder ni er av annat material, grupp, miljö? 

 

 


