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BAKGRUND: Vi är tre blivande lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och 
ser det som viktigt att pedagoger i förskolans och förskoleklassens 
verksamhet erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet, för att gynna 
deras utveckling, lärande och hälsa. Enligt forskning bör barn för 
sin framtida livsstil och hälsa röra sig minst en timme om dagen, 
men nästan två tredjedelar av alla barn och ungdomar i Europa når 
inte upp till den rekommendationen (Armstrong, 2004). Statens 
folkhälsoinstitut (1996) beskriver att med fysisk aktivitet menas 
allt som ger en ökad energiförbränning, till exempel genom att 
leka och springa. Fysisk aktivitet ser vi som en naturlig strategi för 
oss pedagoger i förskola och förskoleklass att använda oss av för 
att gynna barnens lärandeutveckling, men tillämpar de fysisk 
aktivitet och i så fall hur och varför? 

 
SYFTE: Syftet med studien är att få kunskaper om, hur och varför ett antal 

pedagoger i förskola och förskoleklass erbjuder barnen daglig 
fysisk aktivitet. 

 
METOD: Studien genomfördes genom en kvalitativ undersökning, med 24 

kvalitativa observationer och fyra intervjuer med pedagoger i 



   

förskola och förskoleklass. I vår studie har vi tagit del av delar från 
en etnografisk kvalitativ forskningsansats. 

 
RESULTAT: Resultatet visade att daglig fysisk aktivitet erbjöds av samtliga 

pedagoger i de tre verksamheterna och att det fanns likheter och 
olikheter i hur pedagogerna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet 
och deras syfte med den. De likheter som bland annat framkom i 
de två förskolorna och förskoleklassen var att samtliga pedagoger i 
dem erbjöd fysisk aktivitet i skogsmiljö och fri lek på gården. Den 
största olikheten mellan dem var till exempel att en av förskolorna 
erbjöd skridskoskola, vilket ingen av de andra två verksamheterna 
erbjöd. 
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Inledning 
 

Många gånger under utbildningens gång har vi ställt oss frågan om barn i dagens förskola och 
förskoleklass rör sig tillräckligt mycket. Vi är tre blivande lärare med inriktning mot de yngre 
åldrarna och ser det som viktigt att pedagoger i förskolans och förskoleklassens verksamhet 
erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet, för att gynna deras utveckling och lärande. Fysisk 
aktivitet ser vi som en naturlig strategi för oss pedagoger i förskola och förskoleklass att 
använda oss av, eftersom det idag är många barn och vuxna som lever i stress och under sin 
fritid inte hinner utföra några fysiska aktiviteter, vilket i sin tur kan leda till dagens 
livsstilssjukdomar, som bland annat diabetes och övervikt. Vi tror på att daglig fysisk aktivitet 
gynnar barnens lärande men även deras hälsa och att den kan motverkar dessa 
livsstilssjukdomar, samtidigt som den dagliga fysiska aktiviteten medför en starkare fysik, 
bättre motorik och ökad koncentrationsförmåga för barnen.  
 
Under flera år har det kommit larmrapporter från Statens Folkhälsoinstitutet om barn och 
ungdomars bristande hälsa. Dessa har bland annat handlat om att övervikt och framförallt 
fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och i övriga Västvärlden (Strandell, 
Bergendahl och Kallings, 2002). De senaste åren har vi upplevt att det dels skrivits och visats 
mer i pressen och på TV att barn rör sig mindre men även att många barn mår sämre psykiskt. 
Detta tror vi kan komma att påverka både barnens hälsa men även deras lärande negativt, då 
deras koncentrationsförmåga minskar och kan göra att barnen inte känner sig motiverade att 
lära. Den förra socialdemokratiska regeringen hade en strävan att främja barns och ungdomars 
fysiska aktivitet i skolan. Det gjorde de genom att skapa Nationellt centrum för främjande av 
god hälsa hos barn och ungdom, NCFF, som har till uppgift att stödja skolor i Sverige med 
deras hälsofrämjande arbete. Förskola, förskoleklass och skola har en del i barns syn på daglig 
fysisk aktivitet och Bergholm (2006) menar att om pedagogerna visar ett intresse för fysisk 
aktivitet så medför det att barnens intresse ökar. Att som barn få möjlighet att lära med alla 
sinnen och på ett aktivt sätt få utforska sin omgivning ser vi som en viktig del i barnens 
lärande och utveckling.   

 
Hela kroppen behövs 

 
Ögon kan se och öron kan höra 
Men händer vet bäst hur det känns att röra. 
Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 
Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 
 
Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 
så räcker det inte med bara ord. 
Vi måste få komma det nära; 
Hela kroppen behövs för att lära.                 Okänd1

 
Vår ambition är att detta synsätt bör och ska ses som en naturlig strategi att arbeta mot i 
förskolans och förskoleklassens dagliga verksamhet. Vi har alla tre erfarenheter från 
                                                           
1  Nyström (2005). Hela kroppen behövs för att lära. [online] http://www.rattvik.se/hela_kroppen.asp (Läst 
2007-11-15).     
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förskolans och förskoleklassens verksamheter och har sett stora möjligheter till ett 
utvecklande arbete med fysisk aktivitet för att gynna barnens lärande och hälsa i dessa 
verksamheter. Som pedagoger har vi dessutom ett stort ansvar att ta tillvara på de vardagliga 
fysiska aktiviteternas möjligheter, och se dem som ett sätt att bearbeta kunskap på. Grindberg 
och Langlo Jagtöien (2000) menar att det är förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter 
till fysisk aktivitet, då de under olika rörelselekar utvecklar och skapar sin motorik. Ett tydligt 
och aktivt arbete med fysisk aktivitet har vi tidigare inte erfarit under vår verksamhetsförlagda 
utbildning, vilket vi nu ser som ett intressant område att undersöka. 

 

Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om, hur och varför ett antal pedagoger i förskola och 
förskoleklass erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet.  
 
Avgränsningar 
 
Vårt ursprungliga syfte med studien var att vi ville undersöka ett antal pedagogers arbetssätt i 
förskola och förskoleklass med fysisk aktivitet och skapande aktivitet. Under studiens gång 
märkte vi att vårt syfte var för stort i relation till de tio veckor vi hade till vårt förfogande. 
Detta bidrog till att vi valde att avgränsa oss i vårt syfte och kom fram till att vi endast ville 
undersöka fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass. Vårt syfte omarbetades och kom till att 
bli om, hur och även varför ett antal pedagoger i förskola och förskoleklass erbjuder barnen 
daglig fysisk aktivitet.  

 

Begreppsdefinition 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begrepp som är återkommande i vår studie.  
 
 
Förskola och förskoleklass  
 
Förskola är en pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1-5 år. De tidigare 
begreppen daghem och deltidsgrupp är numera ersatta med det enhetliga begreppet förskola. 
Förskolan skall kunna erbjuda omsorg och främja barns utveckling och lärande samtidigt som 
den skall vara organiserad så att föräldrarna kan förvärvsarbeta eller studera. Sedan hösten 
1998 har förskolan en egen läroplan (Lpfö 98), som preciserar vilka krav staten ställer på 
verksamheten. Härigenom tillmäts förskolans pedagogiska verksamhet samma betydelse för 
förskolebarn som utbildningen i det offentliga skolväsendet för barn och unga. I läroplanen 
formuleras dels förskolans värdegrund och uppdrag, dels mål och riktlinjer. Verksamheten 
skall utgå från varje barns behov, och den skall vara rolig, meningsfull, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar2. Förskoleklass är frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet.  

                                                           
2 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se [online]  
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178495&i_word=f%f6rskola (Läst 2008-
01-15).  
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Från hösten 1998 har läroplanen för den obligatoriska skolan (Lpo 94) anpassats till att 
omfatta även förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen skall stödja integrationen av 
förskoleklassen, den obligatoriska skolan och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av 
skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål3. 
 
 
Fysisk aktivitet 
 
Vår definition av fysisk aktivitet innebär aktiviteter med rörelse i fokus, i förskolans och 
förskoleklassens verksamhet. Vi ser fysisk aktivitet som ett överordnat begrepp vilket innebär 
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till exempel 
lek, dans, gymnastik, idrott, motion och friluftsliv. Statens folkhälsoinstitut (1996) menar att 
fysisk aktivitet är allt som ger en ökad energiförbränning, till exempel genom att leka, 
springa, cykla, klättra och så vidare. Även Fagerli, Lillemyr och Söbstad (2000) menar att 
fysisk aktivitet är ett mångtydligt begrepp som innefattar många delar. De menar att barnen 
skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för 
barnens egna planer, deras fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus.  
 
 
 

 

                                                           
3 Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se [online] 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178496&i_history=1 (Läst 2008-01-15).  
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Bakgrund 
 
I vår bakgrund gör vi en genomgång av det aktuella forskningsläget kring fysisk aktivitet som 
ett redskap för att gynna barnens lärande och fysisk aktivitet som ett redskap för att gynna 
barnens hälsa. Därefter kommer en presentation av vad styrdokumenten beskriver om fysisk 
aktivitet. 
 

Forskning 
 
Den fysiska aktivitetens betydelse för barns lärande 
 
Borg och Jonsson (2006) beskriver sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning, de menar 
att med ökad fysisk aktivitet i skolan sker en ökning i barnens inlärningsförmåga. Författarnas 
studie visar att barnen bland annat blir gladare och har lättare att koncentrera sig om de ges 
möjlighet att få röra på sig mer under deras skoldag. En ökning av fysiska aktiviteter menar 
författarna bidrar till en lugnare barngrupp, vilket i sin tur leder till att barnen bättre tar till sig 
kunskaper. Ericssons (2003) studie visar vikten av att använda fysisk aktivitet under barnens 
dagliga verksamhet. Författaren menar att barn som tjänar mest på daglig fysisk aktivitet är de 
barn som i vanliga fall har svårare att sitta stilla under långa stunder. De oroliga barnen, blir 
lugnare och koncentrerar sig bättre då de får regelbundna avbrott för fysisk aktivitet. 
Förskolan och skolan skall ta ett större ansvar för att barnen ska få möjlighet och lust till att 
röra sig. Myndigheten för skolutveckling (2004) beskriver att det har visat sig att effekterna 
av fysisk aktivitet dagligen gör att barnen blir gladare och lugnare samt att de får bättre 
koncentrationsförmåga och ett bättre socialt klimat. Effekterna medför även att barnens 
kunskapsutveckling stimuleras. Ericsson (2003) menar dock att det krävs pedagoger som 
engagerar sig i barnens fysiska aktiviteter. 
 
Bergholm (2006a) har genom sina studier sett att det sedan flera år pågår en negativ 
utveckling där allt fler barn skjutsas i bil till och från förskolan och skolan. Trafiksituationen 
runt många förskolor och skolor är idag besvärlig och den skapar både trafikfara och ökar 
utsläppen av skadliga ämnen i barnens närmiljö. Att barnen skjutsas bidrar också till att deras 
hälsa försämras på grund av minskad fysisk aktivitet. Även barnens inställning till fysisk 
aktivitet blir till det sämre och den kan vara svår att påverka senare i livet, då 90 % av en 
individs rörelsemönster lärs in före 13 års ålder (Bergholm, 2006b). Hultgren (2006) anser att 
barnens självbild förbättras vid fysiska aktiviteter. Författaren beskriver om vikten av 
barninflytande för att få ökad motivation och på så sätt tränar barnet sin motorik som på sikt 
förbättrar deras lärande och utveckling. Med ökat självförtroende förstärks barnens 
möjligheter till en långsiktig beteendeförändring menar författaren. Jonsson (1983) beskriver 
att alla barn behöver trygghet och den vuxnes huvuduppgift måste vara att bygga upp barnens 
fysiska och känslomässiga trygghet genom olika kroppsliga erfarenheter. Hon beskriver att 
det är svårt att säga vilka kroppsliga erfarenheter som är till störst nytta för varje enskilt barn 
men att det är viktigt att man som vuxen har kunskap om den motoriska utvecklingen och 
också kunskap om det enskilda barnets hela utveckling. Författaren beskriver att kunskaper 
om barnets allmänna utvecklingsnivå, det vill säga socialt, perceptuellt, motoriskt och 
intellektuellt är viktigt för pedagoger att veta något om. Det handlar om vad som är den 
typiska utvecklingen, på vart och ett av dessa områden, för barn i olika åldrar, menar hon. 
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Promenader och ”Vandrande skolbuss” beskriver Nilsson (2000) naturligtvis är bättre för 
barnens motoriska utveckling än att de blir skjutsade i bil. Men sannolikt beskriver författaren 
att det behövs en mer medveten motorisk träning och kontrollerade vetenskapliga studier för 
att kunna dra generella slutsatser om eventuella effekter på motorik, koncentrationsförmåga 
och kunskapsutveckling. Svanbäck - Laaksonen (2004) anser däremot att forskning visar på 
att barn som är fysiskt aktiva har en mer positiv självuppfattning än barn som är fysiskt 
inaktiva. Han beskriver att barn som är aktiva och rör sig mycket ges tillfälle att känna på och 
undersöka sin omgivning, därför anser författaren att det är viktigt att barnen ges möjlighet att 
få välja mellan olika rörelseaktiviteter redan i förskoleåldern. Barnen upplever med sina 
sinnen, samtidigt som språket och begrepp utvecklas. Han anser att om barnets motoriska 
utveckling skall stimuleras på ett givande sätt är det nödvändigt att pedagoger som arbetar 
med barn är medvetna om den motoriska utvecklingen. För att barn skall orka sitta stilla 
behövs rörelse med jämna mellanrum och författaren beskriver att barn behöver dagligen 
tillfällen att springa, klättra och hoppa. Granberg (2000) anser att alla barn, speciellt småbarn, 
måste få röra sig mycket för att sedan kunna sitta still. Genom leken utomhus, har de goda 
möjligheter att använda kroppen allsidigt. De kan röra sig mycket, både med stora och små 
rörelser och kan även anstränga och trötta ut hela kroppen, dessa förutsättningar behöver 
barnen för att utveckla koncentrationsförmågan och förmågan att sitta still, menar författaren  
Svanbäck - Laaksonen (2004) beskriver att barnet bör få en positiv bild av rörelse i tidig ålder 
och han anser att det kommer gynna barnet när det blir äldre. 
 
Forskningsresultat från Bunkefloprojektet visar att elever som haft ökad fysisk aktivitet och 
extra motorisk träning i skolan fick bättre resultat på nationella prov i svenska och matematik 
än elever som endast haft skolans ordinarie idrottsundervisning med två lektioner per vecka. I 
detta sammanhang beskriver författaren att det bör framhållas att den ökade motoriska träning 
som eleverna i Bunkefloprojektet har bidrar till en medveten betydelse för deras lärande. De 
fysiska aktiviteter som eleverna bland annat erbjuds i projektet är att skolämnet idrott och 
hälsa utökas till tre lektioner per vecka, att olika idrottsföreningar leder lekfulla 
rörelselektioner två lektioner per vecka och att elever som i strukturerade 
motorikobservationer visar sig behöva extra motorisk träning får det i en mindre grupp minst 
en lektion per vecka. Alla elever har alltså fem till sex schemalagda rörelselektioner varje 
vecka (Ericsson, 2003). 
 
Granberg (2000) beskriver fördelarna med att vara utomhus och hur det främjar barnen, inte 
bara motoriskt och socialt, utan på alla sätt och vis. Författaren anser att om småbarn vistas 
utomhus ges de tillgång till större möjligheter att utöva fysiska aktiviteter. Hon beskriver att 
det utomhus finns gott om utrymme för barnen att ta ut svängarna och de redskap som finns 
där är anpassade för varierande aktiviteter och grundläggande grovmotoriska rörelser. 
Ojämnheterna som marken har, ger barnet goda förutsättningar att träna förmågan att styra 
sina kroppsrörelser. Terrängens utformning och naturmaterial i utomhusmiljön anser hon 
berikar leken och stimulerar barnens fantasi. Småbarn tillägnar sig kunskaper och erfarenheter 
om omvärlden genom att se på, känna, smaka, lyssna och lukta på allt i sin omgivning. Deras 
fysiska sätt att lära anser författaren lämpar sig utmärkt i utomhusmiljö och den ger barnen 
möjlighet att på egen hand och i egen takt utforska, undersöka och experimentera med olika 
naturmaterial, djur, insekter och växter. Författaren beskriver även att småbarn är väldigt 
upptagna med att vilja lära sig att samordna sina rörelser, anpassa hastigheten och deras 
muskelstyrka för att kunna hantera sin kropp. Mycket medvetet och tålmodigt upprepar de 
samma rörelser, tills de behärskar dem. Varje barn har ett stort utrymme till förfogande 
utomhus, det bidrar till att varje liten individ får möjlighet att i sin egen takt få öva färdigt, 
utan att bli störd, menar författaren.  
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Larsson (2007) beskriver att utemiljöns utformning är av betydelse för barnens utveckling och 
lärande. Hennes resultat visar att alla intervjuade pedagoger är positiva till att använda 
utemiljön i pedagogiska sammanhang och även att alla pedagoger i studien har en stark tro på 
att barn främjas av att vistas utomhus. Pedagogernas starka tro på utomhusmiljöns betydelse 
bidrar till att de aktivt arbetar med detta som ett led i verksamheten. Sollerhed (2006b) påvisar 
ett samband mellan lärande och fysisk kapacitet och hon beskriver att, om kroppen är i trim är 
det lättare att få syresatt blod till hjärnan och författaren anser att barn som rör sig mer får 
lättare att sitta stilla och koncentrera sig. Hon anser att förskolan måste ta ett större ansvar för 
att barnen får möjlighet och lust till att röra sig samt att det behövs pedagoger som engagerar 
sig i barnens fysiska aktiviteter. 
 
 
Den fysiska aktivitetens betydelse för barns hälsa 
 
Statens folkhälsoinstitut (1998) beskriver att barn och ungdomars behov av fysisk aktivitet för 
att främja en god hälsa och förebygga sjukdomar är större än hos den vuxna befolkningen. För 
barn och unga gäller följande internationella rekommendation, minst 60 minuter fysisk 
aktivitet dagligen på måttlig till ansträngande nivå av lustfyllda och väl anpassade aktiviteter 
utifrån ålder, fysiska förutsättningar och intresse. Nästan två tredjedelar av alla barn och 
ungdomar i Europa är ur hälsosynpunkt otillräckligt fysiskt aktiva och når inte upp till 
rekommendationen om 60 minuters daglig aktivitet (Armstrong, 2004). Dagens generation av 
amerikanska barn kan komma att bli de första med att ha en lägre förväntan på livet än sina 
föräldrar och Sherman, Collin och Donnelly (2007) anser att de för första gången ser 
häpnadsväckande siffror av barn med typ 2 diabetes, sämre hälsa och ett tillstånd som normalt 
visar sig i vuxen ålder. Författarna menar att det är pedagogernas ansvar att uppmuntra barnen 
att äta sunt och utöva fysiska aktiviteter och menar att om pedagoger erbjuder många 
möjligheter för barnen att utöva fysiska aktiviteter, kommer det att hjälpa dem att bekämpa 
svårigheter, prestera bättre i utbildningen och växa upp till att bli välmående vuxna. 
Författarna anser att pedagoger ska ha kul tillsammans med sina barn och komma ihåg att det 
finns en länk mellan bra inställning, fysisk aktivitet och utbildningsresultat.  
 
Sverige ligger näst sist av Europas alla länder vad gäller schemalagd tid för ämnet idrott och 
hälsa. Att få leka, springa och hoppa utgör en naturlig och viktig del i barnets uppfostran till 
att bli en hel och harmonisk människa och författaren menar att barn har ett naturligt behov av 
kroppsrörelser.  Verksamma pedagoger inom förskolans och skolans verksamhet lägger 
grunden till barnens fysiska hälsa. Sammantaget visar både medicinsk och 
beteendevetenskaplig forskning att fysisk aktivitet är en viktig komponent för välbefinnande 
och gott hälsotillstånd (Olsson, 1999).  
 
Faskunger (2007) anser att barn får sämre och sämre förutsättningar att leva ett fysiskt aktivt 
liv, vilket får konsekvenser för deras framtida hälsa. Det finns de som skyller allt på barnen 
själva, till exempel att barnen spelar dataspel, sitter hemma och hänger, vill inte gå ut, är lata, 
och så vidare, men det är att göra det lätt för sig som vuxen. Barns rörelsefrihet har begränsats 
de senaste årtiondena mycket på grund av hinder i samhället, och exempel på dessa hinder är, 
biltrafik, höga hastigheter och större avstånd till utbud och service. Problemen är orsakade av 
vuxna och därför också ett problem för vuxna och samhällsplanerare. Idrottsrörelsen och 
övrigt föreningsliv gör stora insatser för barns rörelse, men det är otillräckligt om samhället i 
övrigt motverkar fysisk aktivitet. Grupper som direkt eller indirekt påverkar barns vardag och 
förutsättningar till utomhuslek och därmed fysiska aktivitet har generellt försummat denna 
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viktiga uppgift. Sollerhed (2006a) beskriver om metoder för att främja barns och ungdomars 
fysiska aktivitet och att dessa ofta genomförs med skolan som arena. Tidiga insatser i skolan 
borde kunna bidra till att barnen under idrotts- och hälsoundervisningen kan förbättra sin 
fysiska kapacitet, utveckla en positiv självuppfattning och få en positiv attityd till fysisk 
aktivitet.  
 
Hultgren (2006) visar på några faktorer som anses ha betydelse för att stimulera barnen till 
kontinuerlig fysisk aktivitet. Faktorer som kan vara av betydelse vid planering av program 
med fysisk aktivitet är att de behöver utvärderas och utvecklas i samband med fortsatta 
studier. Självtillit anser författaren vara en betydande faktor för utövandet av fysisk aktivitet. 
Bemötande och socialt stöd i kombination med fysisk aktivitet är troligen viktiga faktorer som 
kan bidra till att skapa långsiktiga och vidmakthållande vanor för barnen. Möjligheten för 
barnen att få göra egna val anser han vara en viktig faktor för deras fortsatta utveckling och 
identitet. Författaren menar även att avsaknad av studier om fysisk aktivitet hos barn har 
medfört svårigheter att identifiera faktorer som ger långsiktiga effekter för dem. Trots att 
vetenskapliga studier om fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan har ökat kraftigt det 
senaste decenniet, sker det inga större förändringar i vårt samhälle. Studier som gjorts av 
Physical activity and Health visar på att den vetenskapliga grunden avseende fysisk aktivitet 
och dess betydelse för hälsan anses vara god4. 
 
Wolmesjö (2006) menar att både inom skola och samhälle börjar vi förstå vikten av att 
stimulera kreativitet och rörelse för att stärka självkänsla hos människor, men också att den 
som är avspänd har större tillgång till sin potential. Intresset för lärande, hur vi lär och hur vi 
kan optimera lärandemiljön, ligger inom det pedagogiska området, menar författaren. Barn 
och ungdomars vardag och fritid med fysisk aktivitet och lek utomhus har förändrats till mer 
stillasittande aktiviteter. Den fysiska aktiviteten är inte längre ett naturligt inslag i vardagen 
och effekter av detta är att vår hälsa försämras. Hon ser skolan som en viktig arena där det 
genomförts olika insatser som skollagsförändring och rekommendationer om daglig fysisk 
aktivitet och rörelse för barn och ungdomar. Hon menar att det finns kopplingar mellan fysisk 
aktivitet, rörelse och hälsoaspekter.  
 
Barn idag är inte tillräckligt fysiskt aktiva och det kan resultera i att många barn är 
överviktiga. Orsaken till övervikten tros ligga i barnens dåliga mat- och rörelsevanor och om 
dessa vanor bara ändrades skulle dilemmat vara löst. Vi bör ge våra barn möjligheter att röra 
sig fysiskt i vardagen, utan att det ställs alltför mycket krav på dem. Ett problem idag är att de 
barn och ungdomar som inte är aktiva har blivit mindre belägna om att röra på sig 
(Myndigheten för skolutveckling, 2004). Även Sollerhed (2006b) menar att barn i dagens 
samhälle inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Hon menar däremot att barn som får fler tillfällen 
till rörelsestunder i sin vardag mår bättre, lär sig lättare och har större förutsättningar till att 
undvika att bli överviktiga. Fysisk aktivitet påverkar också barnens självbild och deras attityd 
till idrott och hälsa blir positivt, menar författaren. 
 
Bremberg (1998) anser att den miljö som barnet lever i kan ha inverkan på barn och 
ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet. Trafiken blir allt tätare, grönområden minskar eller 
försvinner helt runt skolorna till förmån för trafikens framfart. Detta gäller speciellt för 
skolorna i stadsområdena. Som följd blir det att många vuxna inte vågar släppa barnen 

                                                           
4 Physical activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and 
Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention 
and Health Promotion; 1996. [online] http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/summary.htm (Läst 2007-11-16).  
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cyklandes eller gåendes till skolan på grund av de stora olycksriskerna som de kan utsättas för 
i trafiken. Det gör att barn som måste åka buss till och från skolan tappar det naturliga inslag 
av fysisk aktivitet de normalt kunde få genom att själva ta sig fram och tillbaka till skolan. 
Strandell, Bergendahl & Kallings (2001) beskriver att skolan får en allt större betydelse i 
dagens samhällsstruktur då det gäller utbudet av fysisk aktivitet. Eftersom allt färre barn ägnar 
sig åt fysisk träning på fritiden är det viktigt att den dagliga skolverksamheten använder sig av 
fysisk aktivitet på schemat i olika ämnen. Med en ökad fysisk aktivitet i skolverksamheten 
finns det möjlighet för de inaktiva barnen att röra på sig.   
 
 

Styrdokument 
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) 
 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet och förskolan skall inspirera barnen att utforska sin omvärld för att gynna deras 
utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 
lärande skall prägla verksamheten i förskolan och pedagoger skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 
av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 1998).  
 
Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet och även lägger grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda. Det beskrivs även att förskolan skall sträva efter 
att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter, förstå 
rättigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) 
 
Det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet har fått ett tillägg där 
eleverna ska erbjudas möjlighet till daglig fysisk aktivitet och där lek och skapande arbete ska 
vara väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att alla elever erbjuds 
daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Vidare belyses att hälso- och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas i skolan, där undervisningen i ämnet idrott och hälsa skall stimulerar 
eleverna till varaktigt intresse för regelbunden fysisk aktivitet men även ett ansvar för sin 
hälsa. Eleven skall även utveckla en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det 
möjligt för dem att se, välja och värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, samt 
ges förutsättningar för ett personligt ställningstagande (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Utbildningsdepartementet (1998) beskriver att hänsyn skall tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt 
överallt och att skolans resurser därför inte skall fördelas lika. Barnen skall kunna växla 
mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens fantasi och 
egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Skolan skall 
sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära.  
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Sammanfattning av bakgrund 
 
Den sammanfattande bilden vi fått genom vår bakgrund är att daglig fysisk aktivitet är viktig 
för barnens lärande och hälsa, samt att det finns styrdokument som påskriver att barn bör 
erbjudas daglig fysisk aktivitet inom förskola, förskoleklass och skola. Enligt forskning bör 
barn för sin framtida livsstil och hälsa röra sig minst en timme om dagen, men nästan två 
tredjedelar av alla barn och ungdomar i Europa når inte upp till den rekommendationen 
(Armstrong, 2004). Statens folkhälsoinstitut (1996) beskriver att med fysisk aktivitet menas 
allt som ger en ökad energiförbränning, till exempel genom att leka, springa, cykla, klättra 
och så vidare. Forskning har visat att 90 % av en individs rörelsemönster lärs in före 13 års 
ålder och därför är det viktigt att förskola och skola erbjuder möjlighet till daglig fysisk 
aktivitet inom verksamheten (Bergholm, 2006b). Hultgren (2006) anser att avsaknad av 
studier inom fysisk aktivitet hos barn har medfört svårigheter att identifiera faktorer som ger 
långsiktiga effekter för dem. Studier som gjorts av Physical activity and Health visar på att 
den vetenskapliga grunden avseende fysisk aktivitet och dess betydelse för hälsan anses vara 
god. Granberg (2000) beskriver fördelarna med att barnen ges möjlighet att utöva fysiska 
aktiviteter utomhus, och hon menar att det främjar barnen bland annat motoriskt och socialt. 
Även Larsson (2007) beskriver fördelarna med att vistas ute och att det är viktigt att ta vara på 
utemiljöns utformning, hon menar att den är av stor betydelse för barnens utveckling och 
lärande. 
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Vygotskijs teori om barnens lärande och 
utveckling 
 
Det finns en hel del teorier om hur barn lär och hur de utvecklas som individer. En av de stora 
psykologerna inom detta område anser vi vara den ryske psykologen Lev Semënovič 
Vygotskij (1896 – 1934). Vi kommer här att beskriva hur han såg på barnens lärande och 
utveckling i relation till vårt syfte med studien.  
 
Vygotskij (1995) såg den kognitiva utvecklingen som ett resultat av individens delaktighet i 
och samarbete med andra kring målrelaterade aktiviteter och han menade, att barn är 
intresserade och nyfikna individer, samt att de har ett utforskande som är inriktat på att 
upptäcka och lära sig nya metoder. Hans utvecklingsteori handlade om utveckling och 
undervisning, där han menade att barnens kompetens bör förstås ur två synvinklar, dels 
utifrån de kognitiva processer som barnet redan äger men även utifrån den aktuella 
utvecklingsnivån där man kan ana en vidare utveckling, den potentiella utvecklingsnivån. Den 
vuxnes uppgift ansåg han var att försöka se vart barnet är på väg och vart intresset är riktat 
mot. Detta benämner Vygotskij som den ”proximala utvecklingszonen” (= närmaste) och 
ansåg att det var viktigt för pedagoger att verka inom denna utvecklingszon, genom att 
stimulera barnen till att samarbeta med andra, dels för att de skall bli medvetna om sin egen 
kropp men även för att deras könsidentitet skall grundläggas.  För att möjliggöra framgångsrik 
undervisning bör barnet då ingå i undervisningssituationer där samspel med mer kompetenta 
vuxna och kamrater kan äga rum. Vygotskij menade att det barnet gör med hjälp idag, kan det 
göra ensamt imorgon. 
 
Fantasins skapande aktivitet är direkt beroende av mångfalden i barnens tidigare erfarenheter, 
eftersom dessa erfarenheter utgör det material som fantasikonstruktionerna byggs av. Han 
menade att ju rikare ett barns erfarenheter är, desto mer kunskaper förfogar barnens fantasi 
över. Barnen har färre fantasier än vuxna, eftersom deras erfarenheter är mindre rika. Den 
kreativa förmågan kallar han för fantasi och det finns ingen motsättning mellan fantasi och 
verklighet. Det är människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad individ, 
som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid.  Fantasin är grunden för varje 
kreativ aktivitet inom kulturens alla områden och möjliggör det konstnärliga vetenskapliga 
och tekniska skapandet.  Fantasi är inget primitivt utan en medvetandeform – 
kombinationsförmåga – som hör ihop med verkligheten på olika sätt. Ju rikare ett barns 
verklighet är, desto mer möjligheter till fantasi och tvärtom menade författaren. Han menade 
också att genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor, att vara medveten förenar känsla 
med betydelse eller mening vilket innebär att tanke och känsla kan förenas (Vygotskij, 1995). 
 
Vygotskij (1995) beskrev att början i barnens skapande finns redan i leken. Han påvisade 
också att barnen tolkar sina upplevelser i leken och ger dem sedan liv, dramatiserar, 
förvandlar och överdriver genom att framhålla det som barnet självt anser är det typiska i 
leken. Ett barn berättar ofta en historia i sin lek och som författaren tydliggör så har lek och 
berättelse en nära relation till varandra. Vygotskij beskrev tidigt om att barnets fantasi, 
bildskapande, behov att ta del i vuxnas erfarenheter och om vikten av att ta vara på barnets 
intressen och erbjuda dem meningsfulla och kommunikationsskapande aktiviteter. Fantasin är 
den kreativa aktivitet som utvecklas ur hjärnas funktion. Fantasin är något som han värdesatte 
högt, och påvisade att den var grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturella områden 
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och möjliggör allt skapande. Kreativitet kallade Vygotskij en mänsklig aktivitet som skapade 
någonting nytt, oavsett om det skapande är ett ting i den yttre världen, en konstruktion av 
intellektet, känsla eller en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna i en 
människas inre.  
 
Vygotskij (1995) beskrev hur vår hjärna visar sig vara ett organ som bevarar våra tidigare 
erfarenheter och främjar en återupprepning av dessa. Om hjärnans verksamhet emellertid 
begränsade sig till att endast bevara tidigare erfarenheter skulle människan vara en varelse 
som främst anpassade sig till invanda och stabila händelser i den omgivande miljön. Men 
tillsammans med funktionen att bevara tidigare erfarenheter har hjärnan också en annan 
funktion. Utöver den reproducerade (det upprepade) aktiviteten menade han att man lätt 
iakttar ytterligare en variant hos barnets beteende. Ett mänskligt beteende som inte resulterar i 
återskapande av tidigare intryck eller handlingar ur en människas tidigare erfarenhet, utan ger 
framkomst till nya handlingar, kommer alltså utgöra ett annat slags beteende – det 
kombinatoriska (det kreativa). Mänsklig aktivitet som inte resulterar i återskapande av 
tidigare intryck eller handlingar ur en människans erfarenhet, utan ger upphov till nya bilder 
eller handlingar, kommer alltså enligt (a.a.) utgöra detta andra slags beteende, det kreativa. 
Det är enligt (a.a.) barnens kreativa aktivitet som gör barnen till en framtidsinriktad varelse, 
som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid. Den kreativa aktiviteten som 
grundar sig på vår hjärnas kombinatoriska förmåga inom psykologin kallas för föreställning 
eller fantasi. Inom vetenskapen syftar man till att orden föreställning och fantasi inte är 
desamma som i vardagslivet. I vardagslivet kallar man allt som är overkligt, allt som inte 
svarar mot verkligheten och på så vis inte kan ha någon allvarlig praktisk betydelse för 
föreställning och fantasi. Men enligt Vygotskij (1995) är fantasin grunden för varje kreativ 
aktivitet inom alla kulturens områden. Han beskrev att allt som omger oss och som har 
skapats av människan, hela kulturens värld, i motsats till naturen, en produkt av den 
mänskliga fantasin och det mänskliga skapande som bygger denna fantasi.  
 
Vygotskij (1995) menade att i vardagslivet är skapandet ett oundvikligt livsvillkor och han 
beskrev att om man ser skapandet på det viset märker man lätt att de kreativa processerna 
yttrar sig med full kraft redan i den tidiga barndomen. En viktig fråga inom pedagogiken 
enligt (a.a.) är barnets skapande, utvecklingen av detta skapande och det kreativa arbetets 
betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. Redan vid mycket tidig ålder finner vi 
hos barnet kreativa processer, som bäst kan iakttas i barnets lekar. Lekande barn visar tydliga 
exempel på den mest autentiska och äkta kreativitet. Enligt författaren återskapar barnen i sina 
lekar mycket av vad de redan sett. Barnets lek fungerar som ett eko om vad de sett och hört i 
från de vuxna. Han menade också att leken inte är någon enkel återkoppling till det upplevda, 
utan en kreativ bearbetning av upplevda intryck. Leken var enligt honom ett sätt att 
kombinera dem och där av skapas en ny verklighet som motsvarar barnets egna behov och 
intressen. På ett likvärdigt sätt som leken är barnets strävan till intellektuellt skapande ett 
uttryck för fantasins aktivitet.  
 
Han lyfte fram vikten av att skapa en kontakt mellan lärande och utveckling, och att dessa 
utvecklande lärandetillfällen skulle ske genom ett betydelsefullt samarbete med mer erfarna 
människor. Om samarbete menade Vygotskij att det inte var själva samarbetet som var det 
viktigaste utan vad som kom ut av det. Han ansåg att vuxna människor skulle stimulera barn 
till ett aktivt samarbete och få de att känna att de hade lyckats. Vygotskij talade alltså för de 
möjligheter för fortsatt lärande och utveckling som låg i samarbetet och utifrån hans synsätt 
borde därför undervisning planeras så att det sker ett aktivt samspel mellan individ, pedagoger 
och kamrater (Vygotskij, 1995).  
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Metod  
 
 
Vi har valt att dela upp metodavsnittet i tio underrubriker, där vi redogör för innebörden i 
dessa. Samtliga underrubriker är, val av metod, etnografisk kvalitativ forskningsansats, 
observation, intervju, urval, genomförande, forskningsetik, analys, tillförlitlighet/reliabilitet 
och giltighet/validitet.  

 

Val av metod 
 
I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning, med kvalitativa 
observationer och intervjuer. Syftet med en kvalitativ undersökning är att skaffa sig en 
djupare kunskap om pedagogers arbete och uppfattningar. Studien vi gjort har varit inspirerad 
av en etnografisk kvalitativ forskningsansats. Utgångspunkten i vår undersökning var att ta 
reda på om, hur och varför ett antal pedagoger erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet i sin 
verksamhet. Med hjälp av observation som redskap har vi kunnat ta reda på om och hur ett 
antal pedagoger erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet, genom att vi också använt oss av 
intervjuer har vi kunnat besvara vår fråga om varför pedagogerna erbjuder barnen daglig 
fysisk aktivitet. 
 
 
Etnografisk kvalitativ forskningsansats  
 
Vi har i vår studie tagit del av en etnografisk kvalitativ forskningsansats, där huvudsyftet i 
denna är att förstå och beskriva människors komplexa livsvillkor och kulturer. Vi har valt ut 
delar ur en etnografisk forskningsansats som vi anser passar för vår studie.  
 
I en etnografisk studie är strävan att beskriva, avkoda eller på annat sätt konstruera mening 
hos vissa aspekter i den sociala omgivningen. Etnografi handlar om att beskriva människors 
levda liv och kulturer och kan sägas vara vetenskapen om den vardagliga kulturen. Fokus 
ligger på observationer av olika sociala processer och intresset riktas dels mot vad som 
händer, alltså de handlingar som utspelar sig och hur de inblandade personerna uttrycker sin 
förståelse i ord. Intresset för meningsskapande, perspektivrikedom och förståelse av den 
studerande omgivningen är fokus för en etnografisk studie. Målet är att upptäcka aktörernas 
mening och förståelse av sitt handlande, hur de tolkar situationer och hur deras perspektiv ser 
ut angående de frågor man som forskare är intresserad av att undersöka. Det är viktigt att vara 
lyhörd för alla deltagares perspektiv och vara uppmärksam på alla de variationer som 
omvärlden kan innefatta (Dovermark, 2006).  
 
Utmaningen för de verksamheter som ingår i undersökningar kan vara att växa eller förstärka 
dess innehåll på ett redan till synes tillfredsställande arbetssätt, vilket kräver djupare 
kunskaper än de svar pedagogerna ger oss i direkta frågor. Forskaren eller forskarna som utför 
undersökningen behöver därför gå djupare än urvalsgruppen; de måste förstå och utforska 
mänskligt beteende och dess komplexitet. Urvalsgruppen ger forskaren möjlighet att höra vad 
människor säger att de gör, etnografi ger möjlighet att höra vad människor säger att de gör 
och se vad de verkligen gör. I den etnografiska metoden är det den som gör undersökningen 
som är instrumentet. Den som tolkar måste distansera sig från den egna undersökningen och 
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ifrågasätta sitt arbete, både vad gäller undersökning och analys. Det innebär att ifrågasätta det 
självklara, de mest naturliga företeelser och handlingar och göra sig främmande för dem. 
Dessutom måste undersökaren vara flexibel och medveten om sina begränsningar, möjligheter 
och öppningar. Det unika i en etnografisk undersökning är att den är lika intressant som det 
allmängiltiga5. 

 
Observation 
 
Lökken och Söbstad (1995) beskriver att observation handlar om att skärpa sina sinnen för att 
kunna ägna sin uppmärksamhet åt iakttagelse av pedagoger och barn. I vardagen använder vi 
ständigt våra sinnen för observationer av vår omgivning och människor i den för att förstå det 
som händer omkring oss. Kihlström (2006) menar att, i pedagogiska sammanhang brukar man 
kalla en observation för en uppmärksam iakttagelse och för att kunna uppfatta någonting 
meningsfullt i alla de sinnesintryck som omger oss, måste vi avgränsa och fokusera det vi vill 
rikta uppmärksamheten på. Även andra intryck kan påverka oss, men trots att dessa intryck 
kan uppfattas som en störning, kan de också ge tilläggsinformation om det vi observerar och 
göra tolkningen lättare. Observationer kan säga någonting om det sociala samspelet i 
barngruppen och även hur den fysiska miljön kan skapa hinder eller möjligheter för barnen. 
 
Lökken och Söbstad (1995) anser att all observation kräver träning och att det är en process 
som kräver energi och man bör förbereda sig, för att på så sätt bli mer vaken och 
uppmärksam. De beskriver att man bör vara medveten om de val man gör i en 
observationssituation: vad man väljer och vad man väljer bort. Man kan inte bortse från sig 
själv och de ”glasögon” av kunskap, erfarenheter, men även förutfattade meningar om hur 
saker och ting förhåller sig som vi bär med oss. Vad vi däremot kan sträva efter är 
noggrannhet och allsidighet. Genom att jämföra och diskutera vad två olika observatörer har 
sett i en och samma situation, kan vi öka vår kunskap om objektet och få ett mer medvetet 
förhållningssätt till vår egen subjektivitet. De menar att observationen spelar en viktig roll i 
förskolepedagogiken.  
 
Observationer kännetecknas av den grupp av metoder som betecknas kvalitativa och i denna 
används varken siffror eller tal. De innehåller eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna 
eller talade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ordet (Backman, 
1998). Enligt Lökken och Söbstad (1995) kan observationer genomföras på ett flertal olika 
sätt, det vanligaste är dock att skriva ned observationerna i ett såkallat löpande protokoll. Med 
det menas att man kort skriver ner det som ses. Med penna och papper noterar observatören 
kontinuerligt vad som händer och det handlar om korta observationsperioder till exempel från 
ett par minuter upp till tio minuter. Det är i stort sett praktiskt omöjligt att hinna uppfatta allt 
som händer, därför är det viktigt att vi som forskare riktar in oss på vissa aspekter av barnens 
och pedagogernas beteende. Man får en allmän information under en kort tid och det kan 
utgöra grunden för mer specialiserade observationer senare.  
 
 

                                                           
5 MarketWatch (2007). [online] http://www.marketwatch.se/etnografi.html (Läst 2007-11-27).  
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Intervju 
 
Likväl som observation är intervju ett viktigt redskap för pedagoger. Enligt Backman (1998) 
kan intervjuer vara formella, vilket innebär att intervjufrågor, avsatt tid är planerade. En 
annan intervjumetod att använda sig av är den informella intervjun, vilken är användbar för 
att få till exempel en observation bekräftad. Intervjuer tillhör, precis som observationer den 
grupp av metoder som betecknas kvalitativa, dessa kännetecknas av att siffror och tal inte 
används. De innehåller eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Utsagor 
sker verbalt och instrumenten består av det traditionella ordet.  
 
Kihlström (2006) anser att det är viktigt att veta sitt syfte inför en intervju. Om syftet har ett 
vidare omfång kan det med fördel avslutas med mera preciserade föreställningar. En kvalitativ 
intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vanliga samtalet genom 
att den har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och 
ser till att man håller sig till ämnet. Vidare beskriver Kihlström (2006) att vid en kvalitativ 
intervju är det viktigt att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. Som intervjuare 
beskriver författaren att man inte vet svaren i förväg utan de finner man i den intervjuades 
svar och själva innebörden finns i det undersökta begreppet. Det bästa beskriver hon är, att 
respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet och de frågor som används brukar 
benämnas ”öppna frågor”. Öppna frågor beskriver författaren innebär att frågorna har en svag 
struktur och att följdfrågorna följer den intervjuades tankar och inte en i förväg bestämd 
ordning.  
 

Urval 
 
Pedagogerna i vårt urval är alla verksamma inom den pedagogiska sektorn och representerar 
olika åldrar samt olika pedagogiska verksamheter. Vi har genomfört vår undersökning i tre 
olika arbetslag, med pedagoger i två förskolor och en förskoleklass. Vår typ av urval vad 
gäller verksamma pedagoger har dels skett genom att vi alla tre sedan tidigare har haft någon 
anknytning till en av pedagogerna i respektive arbetslag men även på grund av att vi i vår 
studie riktar oss mot verksamma pedagoger i förskolans och förskoleklassens verksamhet. Då 
vi sedan tidigare kommit i kontakt med dessa pedagoger, men inte sett ett aktivt arbete med 
fysisk aktivitet, kände vi att det vore intressant att undersöka hur deras vardag ser ut, 
angående det område vi var intresserade av att forska kring. De tre olika arbetslagen 
resulterade i att vi observerat och gjort informella intervjuer med 14 pedagoger. De formella 
intervjuerna har vi gjort med fyra utav de 14 pedagogerna och urvalet av dessa fyra pedagoger 
har skett utifrån bekvämlighet. Med bekvämlighet menar vi att vi intervjuat de pedagoger som 
fanns på stället då vi kom ut för att göra de formella intervjuerna. 
  
I vår undersökning har vi valt att benämna de tre verksamheterna från A – C och de fjorton 
verksamma vuxna benämns för pedagoger eller med fingerade namn. Förskolorna samt 
förskoleklassen var och är belägna i en mindre ort i Västra Götaland.  
 
Förskola A är belägen i utkanten av ett mindre samhälle. Totalt består förskolan av fyra 
avdelningar, två småbarnsavdelningar 1 – 3 år och två avdelningar med barn mellan 3 – ca 5 
år. Vi har i vår undersökning observerat samt intervjuat pedagoger från de två avdelningarna 
med barn mellan 3 – ca 5 år. På dessa två avdelningar finns det sammanlagt 35 barn och sju 
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pedagoger. På förskola A arbetar Anna, Birgitta, Cecilia, Doris, Elsa, Fredrika och Gunilla. 
Pedagogernas arbetslivserfarenhet inom förskolan varierar mellan 2 - 36 år.  
 
I utkanten av en mindre ort i närheten till skog och mark ligger förskola B som är en friskola 
med I Ur och Skur pedagogik. Grundidén till denna pedagogik, är att barns behov av kunskap, 
rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Totalt består förskolan av 34 
barn i åldrarna 1.5 – 6 år och sex pedagoger. På förskola B arbetar Helen, Ingegerd, Jessika, 
Kerstin, Lisa och Märta. Deras arbetslivserfarenhet inom förskolan varierar mellan 1 – 31 år. 
 
Förskoleklass C är belägen i anknytning till ett bostadsområde. Totalt består förskoleklassen 
av nio barn och en pedagog. I förskoleklass C arbetar Nora, hon har 25 års 
arbetslivserfarenhet.  
 
 
 

23 
 



   

Genomförande 
 
Undersökningen genomfördes höstterminen 2007 och den ägde rum på två förskolor och en 
förskoleklass. I god tid tog vi kontakt med pedagogerna via telefon eller personlig kontakt. 
Vid första kontakten informerade vi om vår studies syfte och hur vi skulle gå tillväga, i form 
av kvalitativa observationer och intervjuer. Tid och plats för observationer och intervjuer 
bestämdes och vi informerade pedagogerna om de forskningsetiska principerna. Eftersom vi i 
vår undersökning har använt oss av observationer och intervjuer av pedagogernas arbete i 
barngruppen, fick föräldrarna/vårdnadshavare på de båda förskolorna och förskoleklassen ett 
missivbrev (se bilaga 1). I missivbrevet delgav vi föräldrar/vårdnadshavare information om 
vår undersökning.   
 
Observation 
 
Vi har genom våra kvalitativa observationer undersökt om och hur pedagogerna i de tre 
verksamheterna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet och när vi utförde observationerna 
gjorde vi det under sammanlagt 11 dagar i de samtliga tre arbetslag som ingick i vår 
undersökning. Våra 11 dagar resulterade i att vi fått fram 24 observationstillfällen. Rent 
praktiskt har vi använt oss av löpande protokoll och vi har med papper och penna skrivit ner 
det vi observerat med egna ord. Löpande protokoll kräver inget observationsschema utan som 
Patel och Davidsson (2003) menar att ”allting” kan registreras genom användning av 
nyckelord, för att senare sammanställa det till utförligare noteringar och sedan göra en 
fullständig redogörelse så fort observationen är avklarad. Detta var den metod vi använt oss 
av. Lökken och Söbstad (1995) beskriver att det är av stor vikt att man direkt efter att en 
observation är avslutad sätter sig på en ostörd plats, för att renskriva sina anteckningar och 
göra en fullständig redogörelse. Då beskriver författarna att man kan skriva ner sina 
associationer som framkom under observationens gång. Då vi alla tre varit ute och observerat 
har vi var och en, så fort observationen var avklarad, satt oss ner vid en ostörd plats för att 
sammanställa våra egna observationer. Efter det har vi sedan satt oss ner gemensamt och 
tillsammans diskuterat vad vi sett vid observationstillfället. Vi har valt att observera under 
veckans alla dagar och observationerna har skett på både förmiddagar och eftermiddagar. De 
miljöer vi har observerat i har varierat mellan att vara både inomhus och utomhus, exempel på 
dessa har varit i lekhall, ateljé, byggrum, skogen samt på utegården. 
 
Lökken och Söbstad (1995) beskriver att man kan inta olika roller som observatör och 
författarna menar att observatörens deltagande kan variera mellan att vara en dominerande 
och aktiv deltagare till att vara en nästan totalt passiv och distanserad åskådare. Nivån av 
engagemang beskriver författarna kan variera under observationens gång. I en viss situation 
beskriver de att en observatör kan hoppa in och påverka observationstillfället, i annat fall 
märker man knappt att det finns en observatör. I normalfallet är observatörens roll 
förhållandevis passiv menar författarna, men detta innebär inte att observatörens roll och 
närvaro saknar betydelse. Vi har i våra observationer intagit rollen som förhållandevis passiv 
observatör, detta för att vi ville påverka observationstillfällena så lite som möjligt.  
 
Intervju 
 
Backman (1998) beskriver att den informella intervjun är användbar för att få till exempel en 
observation bekräftad. Vid uppföljning av observationerna, då vi velat få en observation 
bekräftad har vi använt oss av informella intervjuer med ett antal pedagoger. Dessa intervjuer 
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har skett i olika miljöer, både inomhus och utomhus beroende på om vi kände att vi behövde 
få en observation bekräftad eller inte.  
 
En annan intervjumetod att använda sig av är att intervjuer kan vara formella, vilket innebär 
att intervjufrågor och avsatt tid är planerade (Backman, 1998). Vi hade sedan tidigare avsatt 
tid och plats med arbetslagen i de tre verksamheterna, utan att förutbestämt vilken av 
pedagogerna i arbetslagen som skulle delta under den formella intervjun. De fyra pedagogerna 
vi gjort formella intervjuer med har vi valt utifrån bekvämlighet, vilket innebar att det var de 
pedagoger som befann sig i respektive verksamhet när vi kom dit för att göra våra formella 
intervjuer. Vi valde att göra intervjuerna under en och samma dag. Lökken och Söbstad 
(1995) beskriver att om man ska kunna ta del av vad någon bland annat tänker och känner 
räcker det inte med enbart observationer. I slutet av undersökningen, då vi var tillfreds med 
våra observationer har vi därför valt att göra formella intervjuer med fyra pedagoger, detta för 
att även få med deras tankar och syfte med hur och varför de erbjuder barnen daglig fysisk 
aktivitet (se bilaga 2).  
 
Lökken och Söbstad (1995) beskriver att kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och öppna, 
det viktigaste är att få kunskap om respondentens referensram. Fördelen med denna typ av 
intervju menar författarna är att man lättare kan fånga det centrala i det område man vill 
undersöka. Kihlström (2006) beskriver att vid en kvalitativ intervju är det viktigt att inte styra 
intervjun eller ställa ledande frågor. Som intervjuare beskriver författaren att man inte vet 
svaren i förväg utan de finner man i den intervjuades svar och själva innebörden finns i det 
undersökta begreppet. Då respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet beskriver 
författaren att frågorna brukar benämnas ”öppna frågor”. Öppna frågor beskriver hon innebär 
att frågorna har en svag struktur och att följdfrågorna följer den intervjuades tankar och inte 
en i förväg bestämd ordning. Vi har vid samtliga intervjuer använt oss av så kallade öppna 
frågor, vilket innebar att frågorna vi ställde hade en svag struktur och att följdfrågorna följde 
respondentens tankar och inte en i förväg bestämd ordning av oss. Vi ville få fram de fyra 
pedagogernas egna beskrivningar, vilket innebar att vi ville följa respondenterna i deras 
formuleringar och själva inte påverka dem i deras svar. Vidare beskriver Lökken och Söbstad 
(1995) att i en intervju formuleras frågorna muntligt och intervjuarens uppgift är att registrera 
svaren, vilket antingen kan ske skriftligt eller med hjälp av en bandspelare. Under samtliga 
formella intervjuer satt vi på en avskild plats i verksamheten, där vi kunde sitta ostört 
tillsammans med pedagogerna. Vid samtliga intervjuer var vi alla tre med och anledningen till 
detta var att en av oss förde intervjun medan två av oss skriftligt antecknade respondenternas 
svar. I förskola B och förskoleklass C intervjuades en pedagog medan i förskola A 
intervjuades två pedagoger tillsammans, anledningen till att förskola A var två var på grund 
av att pedagogerna hade en önskan om att vara två, vilket vi accepterade.  
 

Forskningsetik 
 
Alla som medverkat i vår studie är av betydelse, därför har vi i vår studie noga tagit hänsyn 
och följt de etiska principerna från Vetenskapsrådet (2002), som ligger till grund för all 
forskning. Individens rättigheter har legat till grund för vår studie, av det har individens rätt 
att bli behandlad med respekt varit något vi tagit hänsyn till och fullföljt genom hela 
undersökningen.  
 
När vi kontaktade pedagogerna första gången delgav vi dem muntligt de forskningsetiska 
principerna, som gäller inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De 
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forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av 
forskningen berörda om syftet med studien. Deltagare i en undersökning har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan, detta kallas samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet innebär 
att alla uppgifter i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem. Den sista punkten är nyttjandekravet och den är till för att skydda så att 
insamlade uppgifter endast används i forskningsändamål. Samtliga etiska aspekter som gäller 
vid forskning utgår från individens krav på att bli behandlad utifrån godkända etiska 
principer. Vi har följt huvudkraven genom att vi informerat respondenterna och föräldrarna 
om vårt syfte med vår studie och fått deras samtycke. De fick själva bestämma på vilka 
villkor de skulle delta, och om de ville avbryta sin medverkan hade de den möjligheten. Vi 
talade om att de skulle få vara anonyma i undersökningen och har därför i vår studie dem 
fingerade namn. Pedagogerna fick även information om att uppgifterna inte skulle användas i 
annat syfte än till vår studie. Enligt en av de fyra etiska reglerna från Vetenskapsrådet (2002) 
måste föräldrar/vårdnadshavare informeras om barnen är under 18 år. När det gällde barnen 
som kom att delta i observationerna tillsammans med pedagogerna lämnade vi ut ett 
missivbrev (se bilaga 1) till föräldrar/vårdnadshavare där de fick fylla i ett 
föräldramedgivande, detta gjordes efter vår information om studiens syfte men innan vi 
genomförde våra observationer och intervjuer. Dessa krav är till för att skydda individen och 
vid samtliga observationer och intervjuer har vi utgått från dessa. Även om vi senare som 
pedagoger kommer att planera att genomföra någon form av undersökning i anslutning till vår 
egen förskola/skola, är dessa principer grundläggande för oss (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
 

Analys och bearbetning av data 
 
Holme och Solvang (1997) beskriver en form av utgångspunkt för analysarbetet, denna kallar 
dem för helhetsanalys. Författarna menar att denna form av analys innebär att forskaren 
skaffar sig en översiktlig bild av helheten i den insamlade informationen, därefter väljs 
centrala teman ut och belyses. Teman kan beskrivas som att du som forskare utifrån 
insamlade data upptäcker återkommande uppgifter som kan inordnas under övergripande 
begrepp som beskriver temat. Vi har under analysarbetets gång valt att utgå från en 
helhetsanalys, där vi strävat efter att hitta en översiktlig bild av helheten kring den insamlade 
data vi fått fram från våra observationer och intervjuer. När alla observationer och intervjuer 
var klara påbörjade vi vårt arbete med att analysera det utskrivna materialet. Vi läste igenom 
allt observationsmaterial från en verksamhet till en annan, detta för att skapa oss en förståelse 
kring vad vi fått fram från varje verksamhet och att det verkligen stämde överens med vårt 
syfte.  
 
Efter att vi fått fram en helhetssyn av var och en av verksamheterna valde vi ut centrala teman 
och belyste dem. Våra teman framkom genom att vi utifrån all insamlad data upptäckte 
återkommande fakta som vi sedan inordnade under övergripande begrepp som beskrev temat. 
I analsyarbetet framkom att några av de teman vi fått fram fanns med i samtliga tre 
verksamheterna, medan något tema endast erbjöds av en av verksamheterna. Då vi märkte att 
de tre verksamheterna hade gemensamma teman men även skilde sig åt, valde vi att se 
likheter mellan de fysiska aktiviteterna som framkom i analysen av verksamheterna och lägga 
in dem under de olika teman. De svar som framkommit genom analysen av observationerna 
strukturerade vi upp under följande teman, vilka är följande: språkstund med rörelseaktivitet, 
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fysisk aktivitet i skogsmiljö, fri lek på gården, fri lek inomhus, sånger med rörelse, 
promenader, skridskoskola och rörelseprogram till musik. Då analysen visade på både likheter 
och olikheter mellan de tre verksamheterna, valde vi att synliggöra detta genom att jämföra 
dem i form av en sammanställning. I sammanställningen synliggör vi både de likheter och 
olikheter som framkom i de tre verksamheterna, detta genom att ställa dem i relation till 
varandra.  
 
För att få en tydlig överblick av de informella intervjuerna av pedagogernas tankar kring hur 
och varför de erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet, analyserade vi även dem verksamhet för 
verksamhet. På detta sätt skapades en klar bild över respektive pedagogs tankar och vi 
sammanställde sedan intervjuerna i form av löpande text. Dessa har vi sedan lagt in i en 
underrubrik som vi benämnt, pedagogernas tankar och syfte med fysisk aktivitet. Vi anser att 
detta gjorde resultatet överskådligt, och i den slutliga sammanställningen har vi kunnat 
urskilja likheter och olikheter mellan de fyra intervjuade pedagogernas tankar i de tre 
arbetslagen.  
 
 

Tillförlitlighet/reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om hur trovärdig en forskning är och att tillvägagångssättet i 
undersökningen är tillförlitligt (Kihlström, 2006). Lökken och Söbstad (1995) menar att man i 
en undersökning inte kan bortse från sig själv och de ”glasögon” av kunskap, erfarenheter och 
förutfattade meningar om hur saker och ting förhåller sig som vi bär med oss. Vad vi däremot 
kan sträva efter är noggrannhet och allsidighet. För att göra vår studie så trovärdig och 
tillförlitlig som möjligt har vi alla tre varit ute och observerat pedagoger på de två förskolorna 
och förskoleklassen. Detta valde vi på grund av att vi alla tre sedan tidigare har en anknytning 
till någon av förskolorna och förskoleklassen, och genom det tror vi det är ”lätt hänt” att se 
saker och ting som mer självklara. Genom att vi alla tre har observerat samt intervjuat på 
samtliga tre verksamheter anser vi att vårt resultat blivit tillförlitligt. Då vi alla tre har olika 
personligheter men ändå kommit fram till likvärdiga resultat, anser vi att vår studie fått en bra 
tillförlitlighet. Genom att resultatet blev likvärdigt och vi kunde hitta gemensamma nämnare, 
som vi senare delat upp i olika teman, behövs det inte läggas någon vikt vid att våra olika 
personligheter har kunnat påverka vårt resultat. Thurèn (2006) menar att om personer i en 
undersökning kommer fram till samma eller mycket likvärdiga resultat kallas det att resultatet 
är intersubjektivt testbara. Då det inte behövs läggas någon vikt vid olikheter mellan olika 
forskares personligheter och på så sätt ökar undersökningens reliabilitet.  För att öka 
tillförlitligheten ytterligare i vår studie har vi även använt oss av intervju, efter eller i samband 
med observationerna.  
 

Giltighet/validitet 
 
Validitet innebär att man har undersökt det man hade som syfte att undersöka, och att 
undersökningen inte blivit riktat mot något annat. Det är viktigt att resultatet som man 
kommit fram till genom sina observationer och intervjuer svarar på det syfte som var avsikten 
med studien från början (Thurèn, 2006). Vi har under hela undersökningen ständigt gått 
tillbaka till vårt syfte och granskat så att observationer och intervjuer verkligen stämmer 
överens med det. Detta bidrog till att vi känner att vi har undersökt det vi hade som avsikt att 
undersöka och att vårt resultat därför inte blev riktat mot något annat än vårt syfte. Lökken 
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och Söbstad (1995) menar att genom att jämföra och diskutera vad två olika observatörer har 
sett i en och samma situation, kan vi öka vår kunskap om objektet och få ett mer medvetet 
förhållningssätt till vår egen subjektivitet. Eftersom vi vid alla observationstillfällen varit ute 
alla tre, har vi kunnat jämföra och diskutera vad vi alla tre har sett vid ett och samma 
observationstillfälle. Detta anser vi har lett till att vi fått ett medvetet förhållningssätt till vår 
egen subjektivitet, vilket bidragit till en ökad tillförlitlighet och giltighet i vårt resultat. För att 
vår undersökning skulle få en bra kvalité genomförde vi alla observationer tillsammans, 
sammanlagt observerade vi vid 11 olika tillfällen. Utöver det har vi även gjort intervjuer med 
pedagoger i verksamheterna, vilket förtydligade våra observationer och ökade på så sätt vårt 
resultat och giltighet. 
 
Thurèn (2006) menar att ett annat viktigt kriterium i undersökningen är att den presenteras så 
att andra som läser undersökningen förstår innebörden i vad vi har kommit fram till för 
resultat. Vårt resultat visade att daglig fysisk aktivitet erbjöds av samtliga pedagoger i de 
olika verksamheterna. Pedagogerna i de olika verksamheterna erbjöd barnen fysisk aktivitet 
på olika sätt, vilka vi i vår resultatredovisning tydligt har beskrivit. De svar som framkom 
genom undersökningen har vi strukturerat upp under olika teman, vilket gör det lättare för 
läsaren att kunna sätta sig in i och förstå innebörden i vad vi kommit fram till för resultat. Vi 
har även valt skriva en resultatsammanfattning, vilket ger en sammanfattande bild av vårt 
resultat. 
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Resultatredovisning 
 
Vi kommer här att beskriva resultatet av vår studie och den har strukturerats upp under olika 
teman, vilka vi kommer förtydliga under var och en av dem. I avsnittet presenteras några 
direkta citat som tydliggör observationer och interjuver med pedagoger. 
 

Språkstund med rörelseaktivitet 
 
Pedagogerna i förskola B och pedagogen i förskoleklass C erbjöd barnen en språkstund med 
rörelseaktivitet. Analysen visade att i förskola A skedde inga språkstunder där rörelseaktivitet 
fanns med, men de använde sig dock av språkstunder i andra sammanhang.  
 
En observation visade att Kerstin i förskola B erbjöd barnen att gå ut på en bokstavsjakt med 
ett antal stopp på vägen. Bokstavsjakten innebar att Kerstin erbjöd barnen att söka efter 
”veckans bokstav” ute i naturen. Under aktiviteten fick barnen tillfälle att vara fysiskt aktiva 
samtidigt som de övade på sin språkinlärning. De fysiska aktiviteter som barnen erbjöds var 
att de till exempel gick mellan olika platser med kuperad terräng, hoppade över en krokodil 
som låg på vägen och på en samlingsplats erbjöd hon barnen en rörelselek. Vid ett tillfälle 
erbjöd även Nora i förskoleklass C barnen en språkstund med olika former av rörelse. Barnen 
fick vid detta tillfälle olika instruktioner från pedagogen. Nora uppmanade barnen att de 
skulle ta sig fram på olika sätt från en sida till en annan och det var hon som bestämde vilka 
rörelser barnen skulle göra. Hon sa att de skulle ta sig fram genom att antingen gå på tå, hälar 
eller med myrsteg. Några barn fick även åla över golvet eller ta sig fram genom att hoppa på 
ett ben. Dessa övningar fick barnen göra några gånger vardera. 
 

Fysisk aktivitet i skogsmiljö 
 
Pedagogerna i samtliga verksamheter erbjöd barnen fysisk aktivitet i skogsmiljö, men 
pedagogerna i förskola B erbjöd barnen fysisk aktivitet i skogsmiljö dagligen. 
 
Anna och Gunilla på förskola A gick på en skogsutflykt med barnen till en förutbestämd skog. 
Då de kom fram till skogen erbjöd pedagogerna barnen olika aktiviteter i form av att plocka 
mossa, pinnar, klättra på stenar eller leka med pinnar i bäcken. Cecilia och Fredrika erbjöd 
barnen att återuppbygga en förstörd koja. Barnen tillsammans med pedagogerna arbetade 
aktivt med att bygga upp kojan ända tills det var dags att gå tillbaka till förskolan igen. 
Samtliga pedagoger i förskola B erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet i skogsmiljö. De fysiska 
aktiviteter som pedagogerna i förskola B erbjöd barnen i skogsmiljö var följande, 
bokstavsjakt, pedagogiskt ledda lekar av både planerad och oplanerad karaktär samt fri lek. 
Med fri lek menar vi att pedagogerna i förskola B erbjöd barnen att leka olika rollekar, klättra 
i träd, cykla, leka med vatten samt utforska deras omgivning.  
 
I förskoleklass C erbjöd Nora barnen fysisk aktivitet i skogsmiljö. Då pedagogen tillsammans 
med barnen gick till skogen erbjöd hon barnen fri lek. I den fria leken erbjöds även dessa barn 
att klättra i träd, bygga koja samt plocka mossa och grenar. Nora erbjöd även barnen att gå på 
en adventsvandring till skogen. Väl framme frågade hon barnen vad det var som de skulle 
göra i skogen idag. Samla mossa fick hon som svar, och pedagogen lade även till att barnen 
kunde leta efter kottar. Några barn tillsammans med Nora gick iväg för att samla mossa och 
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kottar medan några av de andra barnen istället började med att bygga en koja. Nora berättade 
för oss att adventsvandringen är en tradition som skolan haft och gjort i många år och att det 
inte fanns något specifikt syfte med adventsvandringen. Hon påpekade dock att hon i sin egen 
verksamhet fått ut mycket av denna tradition ändå, genom att de bland annat hade pratat om 
advent och att det betyder ankomst samt att det är en svensk tradition. Hon berättade att de i 
barngruppen hade pratat om olika religioner och att man får lov att tycka olika, trots att hon i 
förskoleklassen hade pratat om just Gud och Jesus i samband med advent. Nora talade också 
om att hon hade fått in matematik genom att de i förskoleklassen pratat om första, andra, 
tredje och fjärde advent. Nora avslutade med att säga: 
 

”Det är bra att vi tillsammans med skolan gör något gemensamt. Det är roligt att vara 
i naturen och barnen gillar att ta med sig matsäck”. 

 
Noras syfte med adventsvandringen visade sig vara att barnen skulle ha roligt och ges 
möjlighet att vara i naturen. Våra observationer visade att hon erbjöd barnen fysisk aktivitet, 
men då hon berättade om syftet med aktiviteten tydliggjordes att hon inte hade det som syfte. 

 

Fri lek på gården 
 
Pedagogerna i samtliga verksamheter erbjöd barnen dagligen fri lek på gården. I förskola B 
var pedagogerna aktiva i barnens fria lekar, men på förskola A och förskoleklass C var 
pedagogerna mindre aktiva. Observationerna visade dock att samtliga pedagoger fanns 
närvarande i barnens fria lek.   
 
Den fria leken på gården var de stunder då samtliga pedagoger i förskola A erbjöd barnen att 
gå ut på förskolans gård och ta del av de material som fanns där. De material som 
pedagogerna i förskola A erbjöd barnen ledde till att de aktiverade sig fysiskt. Barnen 
aktiverade sig med att cykla, sparka boll, gräva i sandlådan, gunga eller springa runt. I 
förskola A erbjöd Cecilia och Doris barnen att de skulle få hänga upp egna talgbollar i ett träd 
som stod på förskolans gräsmatta. Barnen gavs utrymme att välja plats för sin talgboll men 
Cecilia och Doris hängde upp mer eller mindre alla barnens talgbollar. Under den fria leken 
på gården erbjöd samtliga pedagoger i förskola A barnen material till att kunna utföra fysiska 
aktiviteter, dock var de själva inte aktiva tillsammans med barnen.  
 
Samtliga pedagoger i förskola B erbjöd dagligen barnen fri lek i deras verksamhet. I den fria 
leken var barnen fysiskt aktiva. De aktiviteter som barnen utförde var att de cyklade, lekte 
olika rollekar, grävde i sandlådan eller lekte med vatten. I förskola B gick alla pedagoger 
ibland med i barnens fria lek och det gjorde de antingen genom att själva var aktiva i barnens 
lekar eller att de fanns där och ställde frågor kring barnens lekar. De gånger något eller några 
barn inte aktiverade sig med något fanns pedagogerna där och erbjöd olika alternativa 
aktiviteter för dem. Kerstin frågade vid ett tillfälle några barn vad de ville aktivera sig med: 
 

”Vill ni måla omslagspapper nu när det snart är jul eller vill ni kanske fortsätta leka 
med vattnet på gården?” 

 
Kerstin frågade barnen vad de ville aktivera sig med och ett av alternativen innehöll en fysisk 
aktivitet, nämligen lek med vatten på gården. Pedagogen gav barnen möjlighet att välja på 
egen hand. Kerstin berättade även för oss att hon ville ge barnen valmöjligheter trots att hon 
hade en färdig planering, där alla barnen skulle måla omslagspapper. Då hon märkte att 
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barnens lek med vattnet var av intresse, ville hon ge dem möjlighet att fortsätta med den 
aktiviteten. I förskoleklass C erbjöd Nora barnen fri lek på gården, genom att de varje dag 
hade raster. På rasterna erbjöd hon barnen fysisk aktivitet genom att de gavs möjligheten att 
kunna spela fotboll, cykla, gräva i sandlådan, gunga eller klättra i klätterställningen.  
 

Fri lek inomhus 
 
Pedagogerna i förskola A och förskoleklass C erbjöd barnen dagligen fri lek inomhus. Men 
pedagogerna i förskola B erbjöd inte barnen fri lek inomhus. 
 
Då barnen och pedagogerna i förskola A var inne och den fria leken inomhus erbjöds av 
pedagogerna kunde vi se att barnen utifrån den ”fria lekens” ramar skapade egna aktiviteter 
med mycket rörelse i fokus. I den fria leken lekte barnen rollekar, dansade till musik, byggde 
koja, hoppade eller sprang runt. Samtliga pedagoger i förskola A var själva inte aktiva i 
barnens aktiviteter, men då barnen sökte deras uppmärksamhet fanns de där med en hjälpande 
hand. Birgitta sa att:  
 
 ”De vill inte alltid att man är med.” 
 
Birgitta gav uttryck för att barnen inte alltid vill att pedagogerna skulle delta i deras fria lek, 
däremot vet vi inte om det är något som barnen själva sagt eller något som Birgitta själv utgått 
ifrån.  
 
I analysen från förskola A framkom att pedagogerna visade en viss frustration till den fria 
leken, genom att de inte tillät barnen att själva styra över sina lekar, trots att den var erbjuden 
av pedagogerna själva. De gav barnen ett antal förslag på aktiviteter som de fick välja mellan, 
där de fick barnen att vara mindre fysisk aktiva. När barnen var aktiva i sin fria lek och 
pedagogerna upplevde det som jobbigt sa Anna:  
 
                      ”När barnen leker så här blir jag alldeles fnuttrig.”  
 
I den fria leken inomhus erbjöd Nora i förskoleklass C barnen alternativa möjligheter till olika 
aktiviteter, varav några innehöll någon form av fysisk aktivitet. De valmöjligheter barnen fick 
och valde bland var att dansa till musik, bygg- och konstruktionslekar, spela spel, jobba med 
Trullebok eller välja någon form av skapande aktivitet. Utifrån dessa alternativa val som 
pedagogen erbjöd barnen fick de själva utforma sina lekar och aktiviteter. Observationerna 
visade att en del av barnens aktiviteter var fysiska, exempel på dessa var att barnen byggde 
kojor, gjorde olika danser till musik eller spelade ett spel som hette Twister, vilket innebar att 
barnen behövde röra på sin kropp under spelets gång. 
 

Sånger med rörelser 
 
Pedagogerna i förskola A och B erbjöd barnen sångstunder med rörelser. Pedagogen i 
förskoleklass C erbjöd det inte men hon hade andra sångsamlingar, dessa innehöll dock inte 
några rörelser och kunde därför inte kopplas till vårt syfte med undersökningen. Sånger med 
rörelser förekom dagligen i förskola A och B. De rörelser som barnen tillsammans med 
samtliga pedagoger i förskola A och B utövade i samband med sångerna var bland annat att 
de klappade med händerna, använde fingrarna, skakade på kroppen, nickade med huvudet 
eller stampade med sina fötter. Sångerna innebar att barnen erbjöds att röra på hela sin kropp.  
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Promenader till och från verksamheten 
 
Samtliga pedagoger i förskola A, förskola B och förskoleklass C erbjöd barnen promenader 
till olika platser i närheten till verksamheten, dessa promenader kunde till exempel ske i 
samband med en skogsutflykt. I förskola B erbjöd samtliga pedagoger dock dagliga 
promenader till olika platser i närheten till deras verksamhet. 
 
Nora i förskoleklass C erbjöd barnen att gå på en promenad som hon kallade för 
adventsvandring. Adventsvandringen innebar att hela förskoleklassen gick en promenad på 
cirka 35 minuter, de gick från verksamheten till en plats i en skog. Nora erbjöd även barnen 
promenader till skogen. Promenaden innebar att pedagogen tillsammans med barnen gick till 
en skog i närheten till förskoleklassens verksamhet. Vägen dit var plan och i slutet av den 
fanns en brant uppförsbacke som ledde fram till en skog. Även barnen tillsammans med 
samtliga pedagoger i förskola B gick ofta på promenader till och från olika ställen i närheten 
till deras verksamhet. På dessa promenader gick barnen på egen hand med sina ryggsäckar 
och samtliga pedagoger i förskola B tillät barnen att vara aktiva på dessa promenader. Barnen 
gavs utrymme att utforska den miljö de vistades i på deras promenad, och de utmaningar 
barnen mötte på vägen ledde till olika problemlösningar för dem. Pedagogerna lät då barnen 
försöka lösa dessa problem på egen hand, men fanns till som en hjälpande hand om så 
krävdes. Med problem eller problemlösning menar vi då ett barn förslagsvis ramlade och hade 
svårigheter att komma upp, vid dessa tillfällen gav pedagogerna dem möjlighet att försöka 
själva men om så krävdes fanns pedagogerna där som ett stöd för dem. 
 

Skridskoskola 
 
Kerstin och Jessica i förskola B erbjöd barnen skridskoskola, men inga pedagoger i vare sig 
förskola A eller förskoleklass C erbjöd det.  
 
Skridskoskola innebar att Kerstin och Jessica i förskola B tillsammans med de äldsta barnen 
på förskolan åkte till en ishall. Här erbjöd pedagogerna barnen olika former av fysiska 
aktiviteter. De aktiviteter Kerstin och Jessica erbjöd barnen var att de fick åka skridskor, träna 
på att hålla balansen, sjunga sånger eller utföra lekar med rörelser, där barnen bland annat 
skulle böja på knäna, trampa med fötterna och så vidare. Vid flera tillfällen erbjöd 
pedagogerna barnen olika övningar i samband med deras fria åkning, med fri åkning menar vi 
att barnen ges möjlighet att åka runt på isen på egen hand. Alla aktiviteter skedde samtidigt 
som barnen och pedagogerna hade skridskorna på sig. Kerstin berättade för oss vad deras 
syfte med att åka till ishallen var. Hon berättade att skridskoskola är något som finns med i 
Friluftsfrämjande, vilket är en del i deras friskola. Med skridskoåkning anser de att barnen får 
träna sin motorik, men även att hela vägen till ishallen skall ses i en helhet. Hon sa att, då 
barnen skall ta på sig skridskor och åka på isen övar de bland annat på turtagning. Att åka bil 
till en ishall innefattar även det ett lärande och en övning för både Kerstin, Jessica och barnen. 
Kerstin sa att: 
 

”Hela vägen till och från ishallen med alla de delar som ingår i dem innefattar olika 
lärandetillfällen.” 
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Vad Kerstin menade är att hela resan till ishallen och deras vistelse där skall ses i en helhet. 
Varje del och varje situation som uppkom under resan bidrog till olika tillfällen för barnen att 
lära på. 
 

Rörelseprogram till musik 
 
Anna, Gunilla, Elsa och Birgitta i förskola A och Nora i förskoleklass C erbjöd barnen ett 
rörelseprogram till musik. Det färdiga programmet benämnde samtliga fem pedagoger för 
Mini röris. Observationerna visade att Mini röris var ett rörelseprogram, som fanns på en CD- 
skiva. Barn och pedagoger uppmanades att följa instruktioner på den och röra sig till musiken. 
Detta rörelseprogram erbjöd inte pedagogerna i förskola B, men de hade andra rörelsestunder 
vilka inte innehöll musik.   
 
Anna, Gunilla, Elsa och Birgitta i förskola A och Nora i förskoleklass C var aktiva 
tillsammans med barnen under programmets gång. De fysiska aktiviteter som barnen och 
samtliga pedagoger i de två verksamheterna gjorde under denna rörelsestund var att de gick, 
viftade på armarna, sprang, balanserade på ett ben, gick på tå, kröp, hoppade och stampade 
med fötterna. De tillfällen då Mini röris erbjöds av pedagogerna gavs barnen möjlighet att få 
röra på hela sin kropp. Observationerna från förskola A visade dock att de aktiviteter barnen 
utförde framförallt före men även efter denna planerade och aktiva rörelsestund skulle vara 
mindre aktiva. De mindre aktiva aktiviteterna som samtliga pedagoger i förskola A erbjöd 
barnen var att de gavs möjlighet att leka med deg, läsa sagor, spela spel, pussla eller utföra 
konstruktionslekar med till exempel Lego. Anna i förskola A sa till några barn under den fria 
leken: 

”Lugna ner er nu och sluta springa. Om en liten stund kommer ni allihop att få springa 
och röra på er, för då skall vi ha Mini röris. Fram till dess är det lugna aktiviteterna 
som gäller för er alla”. 

 
Anna uppmanade barnen att leka lugna lekar, eftersom de snart skulle få röra på sig till musik.  
 

Pedagogernas tankar och syfte med daglig fysisk aktivitet 
 
Här kommer vi att beskriva hur fyra pedagoger från de tre verksamheterna A, B och C ansåg 
att de erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet och i vilket syfte, vi kommer inte att göra någon 
jämförelse sinsemellan dem. Vi har gjort formella intervjuer med de fyra pedagogerna efter 
att alla observationerna var klara (se bilaga 2).  
 
Elsa och Gunilla i förskola A ansåg att de erbjuder barnen fysisk aktivitet genom att de går till 
skogen cirka en gång per vecka och där ges barnen möjlighet att få klättra och leka mycket. 
De har även börjat använda sig av ett rörelseprogram kallat Mini röris, vilket Elsa och Gunilla 
menade är en gymnastikstund för barnen med rörelser till musik. Pedagogerna ansåg att barn 
ska ha roligt och att de ska våga vara delaktiga samt att det är lättare för de blyga barnen att 
röra sig och släppa loss till musiken vid dessa tillfällen. Elsa och Gunilla berättade att barnen 
behöver ha rörelse för att bli lugna, när det finns behov för det. Pedagogerna menade att det 
kan vara svårt för barnen att sitta stilla när de skall göra de mer lugna aktiviteterna. De ansåg 
att det är viktigt att pedagogerna på deras förskola är en förebild för barnen, eftersom fysisk 
aktivitet i skolan minskar.  
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Kerstin i förskola B ansåg att alla pedagoger på förskolan erbjuder barnen fysisk aktivitet då 
de ständigt försöker hitta lösningar för att få med fysiska aktiviteter i den egna verksamheten. 
Exempel på fysiska aktiviteter som de alla jobbar med är att de brukar sjunga sånger med 
rörelse eller ger barnen olika spår att följa i skogen. Kerstin berättade att eftersom 
pedagogerna i förskola B bär med sig många erfarenheter och kunskaper i sina ryggsäckar är 
det lättare för dem alla att erbjuda den fysiska aktiviteten för barnen i den vardagliga 
verksamheten. Kerstin sa:  
        

”Vi erbjuder barnen fysisk aktivitet på grund av att vi tror att det gynnar barnens 
motorik, läs- och lärinlärning men även så mycket annat. Vi gör det inte bara för 
rörelsens skull utan för så mycket mer. Man tänker på den hela tiden, det sker 
naturligt för oss alla i stora drag.  Det finns helt enkelt hos oss alla naturligt och 
det är något vi funderar över mycket och även utvärderar”. 

 
Kerstins formulering ger uttryck för hur alla pedagoger i verksamheten arbetar. Hon menar att 
de alla har samma syfte och ambitioner att erbjuda barnen fysisk aktivitet och att den fysiska 
aktiviteten kommer med som ett naturligt inslag i deras verksamhet för dem alla. Kerstin 
menar även att pedagogerna på förskola B inte bara ser fysisk aktivitet i samband med rörelse 
utan även i samband med olika former av inlärning. 
 
Nora i förskoleklass C ansåg att hon erbjuder barnen fysisk aktivitet då hon har både 
planerade och oplanerade fysiska aktiviteter i sin verksamhet. Nora sa att barnen varje tisdag 
erbjuds att ha en hinderbana utomhus. Då ges barnen möjlighet att träna sin balans, styrka, 
koordination och kondition. På torsdagar erbjuder Nora barnen utedagar i skogen, även där 
ansåg hon att barnens ges möjlighet att få träna sin balans, styrka, kondition och framförallt 
koordination, detta eftersom skogen inte är någon tillrättalagd miljö. På fredagar berättade 
Nora att de har Mini röris med hela skolan och på denna rörelsestund tränar barnen också alla 
ovanstående förmågor. I hennes verksamhet ingår även oplanerad fysisk aktivitet, vilket 
innebär att hon framförallt på måndagar och onsdagar har olika övningar som 
innehåller balans och koordination. I mån av tid och utrymme samt hur barngruppen fungerar 
för dagen, lägger hon även in olika övningar på resterande dagar. Hon berättade även att 
barnens erbjuds utevistelse varje dag. Nora avslutade med att säga: 
 

”All fysisk aktivitet innehåller givetvis också rörelseglädje, att barnen får träna sin 
kroppsuppfattning, får utlopp för sin energi och ökar sin koncentration”. 

 
Nora menade att hennes syfte med fysisk aktivitet innefattar mer än bara fysiska rörelser. 
Hennes formulering gav uttryck för att hon även vill stimulera barnen till att känna en glädje 
för fysisk aktivitet, ge dem möjlighet att använda hela sin kropp och utlösa sin energi, det i sin 
tur bidrar troligen till att deras koncentrationsförmåga ökar.  
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Sammanfattning 
 
Förskola A, B och förskoleklass C erbjöd barnen fysisk aktivitet. De fysiska aktiviteter 
pedagogerna från de tre verksamheterna hade gemensamt var följande teman: fysisk aktivitet i 
skogsmiljö, fri lek på gården och promenader till och från verksamheten. Skillnaden mellan 
förskolorna och förskoleklassen var att samtliga pedagoger i förskola B erbjöd barnen daglig 
fysisk aktivitet i skogsmiljö och även promenader till och från verksamheten. I den fria leken 
på gården var även samtliga pedagoger i förskola B mest aktiva, med aktiva menar vi att de 
deltog i barnens fria lek. De teman av fysisk aktivitet som förskola B och förskoleklass C 
hade gemensamt var att de erbjöd barnen språkstund med rörelseaktivitet. I förskola A skedde 
inga språkstunder där rörelseaktivitet fanns med, men de använde sig av språkstunder i andra 
sammanhang. Fri lek inomhus och rörelseprogram var två teman som förskola A och 
förskoleklass C erbjöd barnen men förskola B erbjöd inga av dessa två teman. Förskola A och 
B erbjöd barnen sångstunder med rörelser, men pedagogen i förskoleklass C erbjöd det inte. I 
förskoleklass C hade pedagogen andra sångstunder men då dessa inte innehöll några former 
av rörelser kunde de inte kopplas till vårt syfte. Skridskoskola är ett tema av fysisk aktivitet 
som bara förskola B erbjöd.  
 
Samtliga pedagoger från de tre verksamheterna ansåg att de erbjöd barnen daglig fysisk 
aktivitet. Elsa och Gunilla från förskola A samt Nora från förskoleklass C hade det 
gemensamt att de erbjöd barnen fysisk aktivitet genom att de hade Mini röris och att de gick 
till skogen med barnen. Alla tre pedagogerna lyfte upp i intervjuerna fram vikten av att barnen 
skall ha roligt i samband med rörelsestunderna och att det ska bidra till att öka barnens 
koncentrationsförmåga vid andra tillfällen. Elsa och Gunilla från förskola A berättade även att 
de har fysisk aktivitet för att de blyga barnen skall våga synas bland sina kamrater och att 
pedagogerna i förskolan skall vara en förebild för barnen eftersom fysisk aktivitet i skolan 
minskar. Detta lyfte inga av de andra pedagogerna fram.  
 
Kerstin i förskola B berättade att de i deras verksamhet hela tiden försöker hitta lösningar för 
att få med fysiska aktiviteter i den egna verksamheten. Hon ansåg att pedagogerna med deras 
kunskaper och erfarenheter har lättare att erbjuda den fysiska aktiviteten för barnen i den 
vardagliga verksamheten. I hennes verksamhet tror de på att deras erbjudanden av fysiska 
aktiviteter kommer att gynna barnens motorik, läs- och lärinlärning samt mycket annat. I den 
dagliga verksamheten på förskola B lyfte Kerstin fram att de hela tiden funderar på den 
fysiska aktiviteten och även utvärderar den. Nora i förskoleklass C lyfte istället upp fysisk 
aktivitet i syfte för att främja barnens kroppsliga förmågor såsom, balans, koordination, styrka 
och kondition. 
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Diskussion 
 
I denna del diskuterar vi resultaten som kommit fram i relation till vår teoretiska ram, 
styrdokument och tidigare forskning. Vi diskuterar även vårt val av metod och genomförande, 
avsnittet avslutas med en slutdiskussion och sedan förslag på fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion 
 
Vi har i vår studie undersökt om, hur och varför ett antal pedagoger i förskola och 
förskoleklass erbjöd barnen fysisk aktivitet. Vårt resultat har visat att Vygotskijs (1995) 
utvecklingsteori fanns med i verksamheterna då samspel, samarbete och lärande varit centrala 
delar vid pedagogernas erbjudanden av fysisk aktivitet.  
 
Vygotskijs (1995) utvecklingsteori handlar om utveckling och undervisning, där samarbete är 
av stor vikt för barnens fortsatta lärande och utveckling. I Lpfö 98 beskrivs att förskolan skall 
erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar dem till lek och aktivitet. 
Vidare menade Vygotskij (1995) att det inte är samarbetet som är det viktigaste utan vad som 
kommer ut av det, pedagogerna skall stimulera barnen till ett aktivt samarbete för att få dem 
att känna att de har lyckats. Vårt resultat visade att pedagogerna i samtliga verksamheter 
stimulerade barnen till ett aktivt samarbete, det gjorde pedagogerna genom att de arbetade 
med barnen i olika grupper. Exempel på tillfällen var då Kerstin i förskola B erbjöd barnen en 
bokstavsjakt, men även erbjöd barnen fri lek utomhus då hon aktivt samspelade med dem. 
Cecilia och Fredrika i förskola A erbjöd barnen att återuppbygga en förstörd koja, barnen 
tillsammans med pedagogerna arbetade aktivt med att bygga upp kojan igen. Sherman, Collin 
och Donnelly (2007) menar att pedagoger skall ha kul tillsammans med sina barn och komma 
ihåg att det finns en länk mellan bra inställning, fysisk aktivitet och utbildningsresultat. Då 
Kerstin i förskola B men även Cecilia och Fredrika i förskola A aktivt samarbetade med 
barnen bidrog det till en lustfylld lärandesituation för samtliga pedagoger och barn. Vid dessa 
tillfällen såg vi att barnen och pedagogerna hade kul tillsammans, vilket vi anser är väsentliga 
delar för att barnen skall utveckla en bra inställning till den fysiska aktiviteten. Elsa och 
Gunilla i förskola A gav vid den formella intervjun uttryck för att det är viktigt att 
pedagogerna på deras förskola är en förebild för barnen och det ser vi som ett viktigt resultat 
eftersom detta påvisar att de är medvetna om deras betydelse av att kunna påverka barnen 
positivt genom att de tillämpar fysisk aktivitet.  
 
Pedagogernas uppgift anser Vygotskij (1995) är att se var barnen är på väg och var intresset 
riktar sig emot. Detta kallade han den proximala utvecklingszonen och såg det som viktigt för 
oss pedagoger att verka inom denna utvecklingszon, genom att stimulera barnen till att 
samarbeta med andra. För att möjliggöra framgångsrik undervisning bör barnen ingå i 
undervisningssituationer där samspel med kompetenta vuxna och kamrater kan äga rum. Han 
lyfte fram vikten av att skapa en kontakt mellan lärande och utveckling, och att dessa 
utvecklande lärandetillfällen skulle ske genom ett betydelsefullt samarbete med mer erfarna 
människor. Vygotskij (1995) talade för de möjligheter för fortsatt lärande och utveckling som 
låg i samarbetet, och utifrån hans synsätt borde därför aktiviteter planeras så att det sker ett 
aktivt samspel mellan individ, pedagog och kamrater. Vårt resultat visade att pedagogernas 
aktiviteter planerades så att ett aktivt samspel uppkom mellan dels dem och barnen, men även 
barnen emellan. Aktiviteterna som pedagogerna erbjöd bidrog till ett betydelsefullt samarbete, 
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detta eftersom vi såg att pedagogerna var aktiva och genom det framstod som goda förebilder 
för barnen.  
 
Lpfö 98 beskriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 
leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan 
och pedagoger skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 
och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande. I Lpo 94 beskrivs att eleverna skall erbjudas möjlighet till daglig fysisk 
aktivitet där lek och skapande arbete ska vara väsentliga delar i det aktiva lärandet 
(Utbildningsdepartementet, 1998). Samtliga verksamheter i vår undersökning har erbjudit 
barnen möjlighet till olika lekar och aktiviteter. Resultatet visade att pedagogerna erbjöd 
barnen lekar och/eller aktiviteter i samtliga teman. Vygotskij (1995) påvisade att barnen 
tolkar sina upplevelser i leken och ger dem sedan liv, dramatiserar, förvandlar och överdriver 
genom att framhålla det som barnet självt anser är det typiska i leken. Lekar och aktiviteter 
som pedagogerna erbjöd bidrog till att barnen utövade olika rollekar. I förskola B erbjöd 
samtliga pedagoger barnen att bland annat leka rollekar i samband med fysisk aktivitet i 
skogsmiljö och fri lek på gården. Då pedagogerna och barnen i förskola A var inne och den 
fria leken inomhus erbjöds av pedagogerna kunde vi se att barnen utifrån den ”fria lekens” 
ramar skapade egna aktiviteter, där barnen bland annat lekte rollekar. I förskoleklass C visade 
resultatet att då Nora erbjöd fri lek inomhus för barnen och gav dem utrymme att själva 
utforma sina lekar och aktiviteter, bidrog det till att en del barn bland annat dramatiserade 
genom att göra olika danser till musik.   
 
Borg och Jonsson (2006) menar att med ökad fysisk aktivitet i skolan sker en ökning i barnens 
inlärningsförmåga. Författarna menar att barnen blir gladare och har lättare för att koncentrera 
sig om de ges möjlighet att få röra på sig mer under deras skoldag. Även Myndigheten för 
skolutveckling (2004) beskriver att effekterna av daglig fysisk aktivitet bidrar till att barnen 
blir gladare och lugnare samt att de bland annat får en bättre koncentrationsförmåga. 
Resultaten visade att pedagogerna i samtliga verksamheter hade en positiv inställning till 
fysisk aktivitet, men de hade alla olika tankar och syften med varför de erbjöd den. Elsa och 
Gunilla i förskola A och Nora i förskoleklass C såg vikten i att barnen skulle ha roligt i 
samband med rörelsestunderna, och att det skulle bidra till att öka barnens 
koncentrationsförmåga vid andra lärandetillfällen där de behövde vara mer fokuserade. 
Kerstin i förskola B tydliggjorde den fysiska aktivitetens betydelse för lärandet genom att 
lyfta fram hur den bland annat gynnar barnens läs- och lärinlärning samt deras motorik.  
 
Ericsson (2003), Sollerhed (2006b) och även Larsson (2007) menar att det krävs pedagoger 
som engagerar sig i barnens fysiska aktiviteter och att pedagoger skall ta ett större ansvar för 
att barnen skall få möjlighet och lust till att röra sig. Granberg (2000) menar att fördelarna 
med att utöva fysiska aktiviteter utomhus är att det främjar barnens bland annat motorik och 
sociala kompetens. Även Svanbäck – Laaksonen (2004) beskriver fördelarna med att barnens 
ges möjlighet att vistas utomhus och vara aktiva. Han menar att barn upplever med sina 
sinnen, samtidigt som språket och begrepp utvecklas. Att barnen får en positiv bild av rörelse 
i tidig ålder gynnar barnet när det blir äldre, menar författaren. Det gör oss glada att vi i våra 
resultat sett att pedagogerna mestadels är engagerade och tar ett ansvar i att arbeta med fysisk 
aktivitet för att gynna barnens lärande i verksamheterna, såväl inomhus som utomhus. Elsa 
och Gunilla i förskola A, Kerstin i förskola B samt Nora i förskoleklass C har i vår intervju 
med dem gett uttryck för att de är medvetna om den fysiska aktivitetens betydelse för barnens 
lärande och genom det anser vi att de är engagerade pedagoger som tagit ett ansvar i att få 
med den fysiska aktiviteten i verksamheten. Resultatet har däremot visat att några av 
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pedagogerna i förskola A var mindre engagerade och positiva till den fysiska aktiviteten. 
Exempel på detta var då några pedagoger i förskola A erbjöd fri lek inomhus. Anna i förskola 
A gav vid det tillfället uttryck för en frustration till den fria leken inomhus, trots att den var 
erbjuden av pedagogerna. Anna sa:  
 

”När barnen leker så här blir jag alldeles fnuttrig.”  
 

Hultgren (2006) visar på några faktorer som han anser är av betydelse för att stimulera barnen 
till kontinuerlig fysisk aktivitet. Faktorer av betydelse anser han är att de fysiska aktiviteterna 
behöver utvärderas och utvecklas i samband med fortsatta studier. I den formella intervjun 
med Kerstin i förskola B gav hon uttryck för att alla pedagoger i hennes verksamhet ser det 
som viktigt att arbeta med fysisk aktivitet på ett naturligt sätt i deras vardag. Hon lyfte även 
fram vikten av att utvärdera den fysiska aktiviteten och tänka på att få med den i den 
pedagogiska verksamheten.  
 
Bremberg (1998) anser att den miljö barnet lever i kan ha inverkan på barnens möjligheter till 
fysisk aktivitet. Han beskriver att samhällets förändringar så som tätare trafik och mindre 
grönområden bidrar till att barnen inte får det naturliga inslaget av fysisk aktivitet i sin 
vardag. Strandell, Bergendahl & Kallings (2001) anser däremot att om fysisk aktivitet erbjuds 
i verksamheten ges det möjlighet för alla barn att få röra på sig. Eftersom vårt resultat visat att 
fysisk aktivitet erbjuds dagligen och kommer in som ett naturligt inslag i samtliga tre 
verksamheter, anser vi att barnen i dem ges möjlighet att röra på sig under deras dag på 
förskolan eller förskoleklassen.  
 
Hultgren (2006) beskriver vikten av att barnen ges möjlighet att få göra egna val. Han menar 
att det är en viktig faktor för barnens fortsatta utveckling och identitet. Kerstin i förskola B 
gav barnen möjlighet att få göra ett eget val och exempel på detta var då hon frågade barnen 
vad de ville aktivera sig med: 
 

”Vill ni måla omslagspapper nu när det snart är jul, eller vill ni kanske fortsätta 
leka med vattnet på gården?” 

 
Kerstin frågade barnen vad de ville aktivera sig med, och hon gav dem genom det möjlighet 
att få göra ett eget val. 
 
Vi som blivande pedagoger ser det som viktigt att pedagoger i förskola och förskoleklass ser 
daglig fysisk aktivitet som ett naturligt sätt att bearbeta kunskap på med barnen. Vi anser att 
kommunerna har ett stort ansvar för bland annat barns lärande, utveckling och hälsa, detta på 
grund av att de är delvis dem som beslutar vilken möjlighet barnen har till ett fysiskt aktivt 
liv. Det är viktigt att barnen mår bra, både för individen själv men även för samhället och då 
tänker vi närmast på lärandet och hälsan. Den sammanfattande bilden vi har fått av vår 
bakgrund visar att fysisk aktivitet inte bara är viktig för barnens lärande utan det främjar även 
barnens hälsa. Resultatet visade att samtliga fyra intervjuade pedagoger inte gav uttryck för 
den fysiska aktivitetens betydelse för barnens hälsa, utan de lade betoning på barnens lärande 
i samband med fysisk aktivitet. Detta visade att pedagogerna är medvetna om den fysiska 
aktivitetens betydelse för barnens lärande, men inte för deras hälsa. Däremot lyfte Kerstin i 
förskola B och Nora i förskoleklass C fram den fysiska aktivitetens betydelse för barnens 
fysiska förmågor, så som motorik, koordination och kondition. Kanske ser de dessa 
erbjudanden av fysisk aktivitet som ett sätt att främja barnens hälsa? Detta bidrar till att vi 
reflekterat kring om inte lärande och hälsa alltid skall gå hand i hand, och att alla ämnen 
benämns tillsammans med hälsa. Vad vi menar då är att man till exempel namnger dem för, 
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fri lek och hälsa, rörelsestund och hälsa, promenader och hälsa och så vidare. Då barnen 
befinner sig i sin lärandeutveckling anser vi att de alltid skall må bra och känna en god hälsa, 
detta anser vi är av stor vikt för en bra och fungerande verksamhet. Fysisk aktivitet kan med 
andra ord leda till minskade stödinsatser för de barnen som har svårare för sig i sitt lärande, 
vilket medför sparade pengar för bland annat förskola, förskoleklass men även samhället. 
Därför anser vi att alla pedagoger i förskola och förskoleklass borde vara måna om att erbjuda 
fysisk aktivitet i deras verksamhet, och det är vi glada för att vårt resultat visat.  
 
En viktig roll alla pedagoger har anser vi är att få barnen i förskola och förskoleklass att förstå 
konsekvenserna av att vara fysiskt inaktiva, men även vilka positiva effekter den fysiska 
aktiviteten kan bidra med för deras lärande och hälsa. Genom att ge barnen en förståelse om 
konsekvenserna i tidig ålder tror vi att det har en positiv effekt för deras fortsatta intresse för 
fysisk aktivitet och vi har en känsla av att det blir svårare desto äldre barnet blir. Bergholm 
(2006b) menar att 90 % av ett barns rörelsemönster lärs in innan de fyllt 13 år. Pedagogernas 
ansvar i att erbjuda fysisk aktivitet är därmed viktigt för huruvida barnen är fysiskt aktiva 
eller inte. Under studiens gång har tanken slagit oss hur stor del av dagen barnen spenderar i 
förskola och förskoleklass, här har alla pedagoger en chans att göra något positivt för 
samhället. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogers erbjudande av antalet timmar med 
fysisk aktivitet i förskola och förskoleklass ökar. Det har redan börjat hända en del på den här 
fronten gällande våra styrdokument. Lpo 94 har fått ett tillägg om hur viktigt det är med 
fysisk aktivitet och det ser vi som ett stort steg i rätt riktning, tillägget är att skolan skall 
sträva efter att alla elever erbjuds daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Statens 
folkhälsoinstituts (1998) rekommendation om en timme fysisk aktivitet dagligen når samtliga 
verksamheter i vår studie upp till, då vårt resultat visat att pedagogerna erbjuder barnen daglig 
fysisk aktivitet. 
 
Vygotskij (1995) beskrev tidigt att barnets fantasi, bildskapande, behov att ta del i vuxnas 
erfarenheter och om vikten av att ta vara på barnets intressen och erbjuda dem meningsfulla 
och kommunikationsskapande aktiviteter. Fantasin är den kreativa aktivitet som utvecklas ur 
hjärnas funktion och fantasin är något som han värdesatte högt, och påvisade att den var 
grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturella områden och möjliggör allt skapande 
för barnen. Vårt resultat har visat att samtliga teman som pedagogerna i de tre verksamheterna 
erbjöd resulterade i att barnen gavs möjlighet till meningsfulla och kommunikationsskapande 
aktiviteter. I de fysiska aktiviteterna kommunicerade både barn och pedagog, men även 
barnen emellan och det anser vi bidrar till ett ömsesidigt samspel. 
 
Genom vår undersökning har vi fått kunskaper om, hur och varför pedagoger tillämpar fysisk 
aktivitet och det anser vi kommer att ha betydelse för vårt kommande arbete. Resultatet av 
undersökningen anser vi kan hjälpa oss att sätta upp mål, analysera och utvärdera 
verksamheten. Detta innebär att vi själva som blivande pedagoger måste inta ett kritiskt 
förhållningssätt till det vi kommer att arbeta med i vår kommande verksamhet. Som en 
slutsats på vår undersökning visade resultatet från de två förskolorna och förskoleklassen att 
pedagogerna från de samtliga tre verksamheterna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet. 
Resultatet påvisade även att det i de samtliga tre pedagogiska verksamheterna fanns likheter 
och olikheter i hur pedagogerna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet och deras syfte med den. 
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Metoddiskussion 
 
Studiens syfte var att titta på om, hur och varför ett antal pedagoger i förskola och 
förskoleklass erbjöd barnen fysisk aktivitet. Studien vi genomfört är kvalitativ, med 
kvalitativa observationer och intervjuer och i vår studie har vi tagit del av delar från en 
etnografisk kvalitativ forskningsansats. Valet av denna metod föll sig naturligt då vi ville se 
hur pedagogernas vardag ser ut och hur de erbjuder barnen fysisk aktivitet. Vi anser att vårt 
val av undersökningsmetod har varit relevant, då vi genom kvalitativa observationer och 
intervjuer har synliggjort hur de olika verksamheterna arbetade utifrån vårt syfte med studien. 
Den kvalitativa metoden anser vi visade sig genom utrymme för olika individer i studien och 
deras personligheter, vilket framkom dels genom våra observationer av pedagogernas 
agerande men även deras formuleringar av sina tankar vid uppföljning av observationerna i 
form av informella och formella intervjuer 
 
Valet av tillvägagångssätt med vår studie tog vi del av genom att läsa litteratur från Dovemark 
(2006), Kihlström (2006), Lökken och Söbstad (1995) samt Backman (1998) där vi bildade 
oss en uppfattning om hur vi skulle gå tillväga med vår studie. Vi eftersträvade aldrig att 
uppnå kvantitet med vår undersökning, då vårt mål med studien redan från början var att finna 
likheter och olikheter mellan hur pedagogerna erbjöd fysisk aktivitet. Vi använde oss först av 
observationer på de två förskolorna och förskoleklassen, och i samband eller som en 
uppföljning av observationerna har vi gjort intervjuer med fyra pedagoger, detta för att få 
fram pedagogernas egna tankar och syfte med fysisk aktivitet. Vid intervjuerna använde vi oss 
av papper och penna, men för att underlätta intervjuerna och kunna gå tillbaka och lyssna på 
dem anser vi att bandspelare hade varit ett bra hjälpmedel för oss. Vi tycker att vi fått god 
reliabilitet i vår undersökning, eftersom vi använde oss av löpande protokoll vid samtliga 
observationer. Genom att vi förde löpande protokoll fick vi nedskrivet en stor del relevant 
information om hur pedagogerna tillämpade fysisk aktivitet i deras inne- och utemiljö.  
 
Det var inga problem att genomföra observationer och intervjuerna med pedagogerna, 
eftersom vi fick positivt besked från dem. Innan vi genomförde våra observationer och 
intervjuer informerade vi föräldrar/vårdnadshavare och respondenterna om vårt syfte med 
studien. Därefter delgav vi dem information via ett brev (se bilaga 1) om vår undersökning, 
där de fick fylla i ett föräldramedgivande. Vi anser att vi varit något otydliga med vårt syfte i 
vårt missivbrev. De föräldrar som inte gav sitt medgivande, deras barn har vi bortsett ifrån vid 
samtliga observationer i vår studie. Totalt avsattes 11 dagar för observationer och intervjuer 
på de två förskolorna och förskoleklassen, dessa tillfällen resulterade i att vi sammanlagt 
observerade vid 24 olika observationstillfällen. Genom att vi observerat samt intervjuat under 
11 dagar anser vi att vi besvarat vårt syfte angående om och hur pedagogerna i de tre 
verksamheterna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet. Då vi även gjort formella intervjuer 
efter att alla observationer och informella intervjuer var avklarade anser vi även att vi besvarat 
vårt syfte med varför pedagogerna erbjöd barnen daglig fysisk aktivitet. Genom att vi först 
använt metoden observation och vid uppföljning av denna använt oss av informella intervjuer 
anser vi som Backman (1998) att det kan vara en fördel att, genom utförda observationer få en 
grund till intervjufrågorna. Vi tyckte att detta var en bra arbetsmetod utifrån vårt syfte med 
studien, då det gav oss tänkvärda svar. Studien valdes utifrån nyfikenhet, men även utifrån 
lämplighet. Med lämplighet menar vi att undersökningsområdet krävde att pedagogernas syn 
på fysisk aktivitet framhölls. Att arbeta utifrån observationer och intervjuer tillsammans har 
varit ett inspirerande arbetssätt för oss och på så sätt en utmaning för oss alla tre, som 
dessutom passade studien och arbetets gång. 
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Didaktiska konsekvenser 
 
Vi tror utifrån det vi har läst i litteratur, forskning och artiklar samt det vi har sett i våra 
observationer att då pedagogerna erbjuder barnen fysisk aktivitet i förskolans och 
förskoleklassens verksamhet kommer det att leda till många positiva effekter för barnen, inte 
minst för hälsan utan även för deras utveckling och lärande. Vi tror att om pedagoger i 
förskola och förskoleklass erbjuder barnen fysisk aktivitet kommer det spela en avgörande 
roll i att upprätthålla en bra energibalans och motorisk stimulering för dem. Träning genom 
fysisk aktivitet i förskolan och förskoleklassen tror vi även har positiva effekter på barns 
grovmotorik, finmotorik, perception, hälsa och förmåga till ett bättre lärande.  
 
Vi hoppas och tror att vårt resultat av studien kommer leda till många positiva effekter för 
andra som kommer att ta del av den. De som tar del av vår studie kommer få en djupare 
förståelse om dels den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan men även att den bidrar till att 
främja barns utveckling och lärande. Resultatet från de tre verksamheterna visade hur 
pedagogerna i dem erbjöd barnen fysiska aktiviteter på olika sätt. De teman vi fått fram från 
fysisk aktivitet har vi sedan strukturerat upp i olika teman, och vi hoppas att det kommer leda 
till att andra som läser vår studie kommer att få idéer om hur de i sin tur kan komma att erbjöd 
fysisk aktivitet på deras egna verksamheter. Vi tror på att den fysiska aktiviteten har en 
avgörande roll för att främja barnens lärande och hälsa, men skall den leda till dessa 
främjanden krävs en pedagogisk satsning. Troligen kommer vår studie resultera i att fler 
pedagoger kommer att erbjuda barnen på deras förskola och förskoleklass fysisk aktivitet och 
att fysisk aktivitet kommer ses som ett naturligt och medvetet arbetssätt att arbeta med i deras 
verksamheter för att främja barnens lärande och hälsa. Vi vill att förskolan och 
förskoleklassen men även andra verksamma pedagoger skall dra sitt strå till stacken, för att ge 
barnen ett lustfyllt lärande och en hälsosam livsstil. 
 

Fortsatt forskning 
 
Vi anser att det hade varit intressant att forska vidare med fysisk aktivitet som 
undersökningsområde, vilka fortsatta forskningsområden vi har funderat på under studiens 
gång kommer vi nu att beskriva. 
 
 
Uppföljning av barn från förskola och förskoleklass till skola 
 
I vår studie har vi varit inriktade på pedagoger i förskola och förskoleklass och vårt syfte med 
undersökningen var att titta på hur de erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet. Intressant vore 
att följa barns skolgång som gått i en förskola med medveten fysisk aktivitet för att se om 
deras skolprestationer i olika ämnen skiljer sig från andra skolbarn. Finns det något tydligt 
samband mellan barn från förskola med medveten fysisk aktivitet och deras förmåga till 
inlärning, jämfört med barn som gått en förskola utan medveten fysisk aktivitet. Med 
medveten fysisk aktivitet menar vi att pedagogerna i verksamheten har ett klart syfte med de 
fysiska aktiviteter som utförs och att den fysiska aktiviteten ses som ett naturligt arbetssätt i 
deras verksamhet. 
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Fysisk aktivitet och kön 
 
Under studiens gång har tankar rörande könsskillnader väckts. Vi tycker att det vore intressant 
att undersöka hur likheter och skillnader mellan könen gällande fysisk aktivitet ser ut i 
förskolans och förskoleklassens verksamhet.  
 
 
Skillnader mellan val av fysisk aktivitet och social tillhörighet 
 
Vi har även funderat på att det vore intressant att forska kring om det finns någon skillnad i 
hur man ställer sig till fysisk aktivitet beroende på varifrån i världen man kommer. Spelar den 
sociala tillhörigheten stor roll i hur och hur mycket barn rör på sig, går det att utläsa vari 
skillnaden ligger. I det mångkulturella samhälle som vi lever i idag kan det vara viktigt att 
veta om det finns några generella skillnader kring vilken form av fysisk aktivitet som 
föredras. 
 
 
Tack 
 
Slutligen vill vi tacka alla pedagoger som låtit oss observera och intervjua dem i sitt arbete. 
Tack för att ni tog emot oss och tog er tid. Vi vill också ge ett stort tack till vår handledare 
Lena Tyrèn för all hjälp och stöd vi fått av henne under studiens gång. Sist men inte minst vill 
vi även tacka våra familjer som funnits som ett stöd för oss. 
 

42 
 



Källförteckning 
 
 
Armstrong, N. (2004). Physical fitness and physical activity patterns of European youth.  
   United Kingdom: University of Exeter; 2004. 
 
Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Borg, P & Jonsson, C. (2006). Sambandet mellan fysisk aktivitet och inlärning. Örebro     
   universitet. 
 
Bremberg, S. (1998). Bättre hälsa för barn och ungdom folkhälsoinstitut och förlagshuset.  
   Gothia AB.  
 
Dovemark, M. (2006). Etnografi som forskningsansats. Dimenäs, J (Red.). (2006). Lära till  
   lärare. Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt  
   och vetenskaplig metodik. (s. 106- 109). (Skrifter från Institutionen för pedagogik nr 2.).  
   Borås: Högskolan i Borås. 
 
Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö:  
   Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 
 
Fagerli, O, Lillemyr, O-F & Söbstad, F. (2001). Vad är förskolepedagogik? Lund:  
   Studentlitteratur.  

 
Granberg, A. (2000). Småbarns utevistelse. Lund: Liberförlag. 
 
Grindberg, T, & Langlo Jagtöien, G. (2000). Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur.  
 
Holme, I. H &Solvang, B. K. (1996). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa  
   metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hultgren, S. (2006). Rörelseidentitet - Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Gymnastik-  
   och idrottshögskolan, GIF. Stockholm.  
 
Jonson, B. (1983). Vi rör oss tillsammans. Lund: Liberförlag. 
 
Kihlström, S. (2006). Observation som redskap. Dimenäs, J (Red.). (2006). Lära till lärare.  
   Att utveckla läraryrkets olika dimensioner utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och  
   vetenskaplig metodik (s. 25 -36). (Skrifter från Institutionen för pedagogik nr 2.). Borås:     
   Högskolan i Borås. 
 
Lökken, G, & Söbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan. Lund: 
   Studentlitteratur. 
   
Myndigheten för skolutveckling. (2004). Särskilt uppdrag att stödja och följa skolornas  
   arbete med att genomföra ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94, i syfte att stärka  
   skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet. (U2003/1020/S). 
 
 

 
 



  

Nilsson, C. (2000). Gå och cykla till skolan. Ett LundaMats- projekt. Lund: Tekniska  
   förvaltningen, Lunds kommun.  
 
Patel, R, & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3:e uppl. Lund:  
   Studentlitteratur.  
 
Sollerhed, A-C. (2006a) Young today – adult tomorrow! Studies on physical status, physical  
   activity, attitudes, and self-perception in children and adoltescents. Doctoral Dissertation.  
   Malmö: Department of Clinical Science, Family Medicin, Lund University; 2006.  

hurén, T. (2006). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber, 2007.  T  
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
   förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Stockholm: Skolverket/Fritzes. 
 
Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: 

Skolverket/Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 
   samhällsvetenskaplig forskning.  
 
Vygotskij, L. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos AB. 
 
Wolmesjö, S (2006). Rörelseaktivitet – lek och lärande för utveckling av individ och grupp.  
   SISU Idrottsböcker. 
 
 
Elektroniska källor 
 
Bergholm, C. (2006a). Hur kan man motivera föräldrar till att inte skjutsa sina barn?- 
   handledning. Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, NCFF.     
   [online] http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____36560.aspx (Läst 2007-11-20). 
 
Bergholm, C. (2006b). Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom,  
   NCFF. [online] http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____36559.aspx (Läst 2007-12-   
   13). 
 
Faskunger, J. (2007). Barns rörelsefrihet i samhället minskar alltmer. Debattartikel i  
   Göteborgsposten, 2007-10-19. [online] http://www.fhi.se/templates/page____11820.aspx  
   (Läst 2007-11-14).  
 
Larsson, J. (2007). Utevistelse på förskolan. En jämförande studie kring pedagogers tankar  
   om sin användning av utemiljön i pedagogiska sammanhang på en traditionell förskola och  
   en uteförskola. [online]  
   http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/2043/3483/1/examensarbete%20pdf.pdf  (Läst  
   2008- 01-14).  
 
MarketWatch. (2007). [online] http://www.marketwatch.se/etnografi.html (Läst 2007 -11 - 
   27).  
 
 

 
 

mailto:camilla.bergholm@adm.oru.se
http://www.oru.se/oru-upload/%C3%96vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Hur%20man%20motiverar%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar%20att%20inte%20skjutsa%20barn.pdf
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____36560.aspx
mailto:camilla.bergholm@adm.oru.se
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____36559.aspx
http://www.fhi.se/templates/page____11820.aspx
http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/2043/3483/1/examensarbete%20pdf.pdf
http://www.marketwatch.se/etnografi.html


  

Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se [online]  
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178495&i_word=f%f6r
skola (Läst 2008-01-15).  
 
Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se [online] 
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178496&i_history=1 
(Läst 2008-01-15).  
 
Nyström, B. (2005). Hela kroppen behövs för att lära. [online]  
   http://www.rattvik.se/hela_kroppen.asp (Läst 2007-11-15). 
 
Olsson, K. (1999). Idrottens villkor- motion till riksdagen. [online]  
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GN02Kr509&rm=1999/200
0&bet=Kr509 (Läst 2007-11-20).  
 
Physical activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department    
   of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National  
   Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; 1996. [online]  
   http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/summary.htm (Läst 2007-11-16).    
   
Sherman, K, Collins, B & Donnelly, K. (2007). Let´s Get Moving!  March, 2007, Vol.37,   
   No.6 [online] http://www.teachingk-         
8.com/archives/articles/lets_get_moving_by_karen_sherman_brian_collins_and_kay_donnell
y.html (Läst 2007-11-16).  
 
Sollerhed, L. (2006b). Temanummer Fysisk aktivitet i skolan! [online] 
http://www.ub.oru.se/oru-
upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%2020
07-05-14-%20%20Temanummer%20Fysisk%20aktivitet%20i%20skolan.pdf (Läst 2008-01-
15). 
 
Statens folkhälsoinstitut. (1996). Definitioner för fysisk aktivitet. Vårt behov av rörelse - en  
   idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Folkhälsoinstitutet och Förlagshuset Gothia AB.  
   [online] http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx (Läst 2007-11-01). 
 
Statens folkhälsoinstitut. (1998). Rekommendationer för barn och ungdom. [online]  
   http://www.fhi.se/templates/Page____10582.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=rekom (Läst  
   2007-11-09). 
 
Strandell, A, Bergendahl, L & Kallings, L. (2002). Sätt Sverige i rörelse. Edita Ljunglöfs  
   AB. Stockholm.[online] http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/skolrapport.pdf    
   (Läst 2007-02-18). 
 
Svanbäck- Laaksonen, M. (2004). Lek och rörelse. Lekens och rörelsens betydelse för barns   
   utveckling. [online] http://www.edu.fi/svenska/SubPage.asp?path=499,685,6214 (Läst  
   2008-01-15). 

 
 

http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178495&i_word=f%f6rskola
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178495&i_word=f%f6rskola
http://www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178496&i_history=1
http://www.rattvik.se/hela_kroppen.asp
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GN02Kr509&rm=1999/2000&bet=Kr509
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GN02Kr509&rm=1999/2000&bet=Kr509
http://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/summary.htm
http://www.ub.oru.se/oru-upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202007-05-14-%20%20Temanummer%20Fysisk%20aktivitet%20i%20skolan.pdf
http://www.ub.oru.se/oru-upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202007-05-14-%20%20Temanummer%20Fysisk%20aktivitet%20i%20skolan.pdf
http://www.ub.oru.se/oru-upload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202007-05-14-%20%20Temanummer%20Fysisk%20aktivitet%20i%20skolan.pdf
http://www.fhi.se/templates/Page____870.aspx
http://www.fhi.se/templates/Page____10582.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=rekom
http://www.fhi.se/upload/PDF/2004/rapporter/skolrapport.pdf
http://www.edu.fi/svenska/SubPage.asp?path=499,685,6214


  Bilaga 1  

Hej Föräldrar/Vårdnadshavare 
 
Vi heter Marjorie Blombrink, Madeleine Hallin och Sandra Kristensson och läser pedagogik 
vid Högskolan i Borås. Vi läser alla tre till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna, och är 
nu inne på vår sista termin.  
 
Vår slutliga uppgift i utbildningen är att skriva ett examensarbete inom vårt område, dvs. 
förskola och förskoleklass. Vårt arbete inom pedagogik skall skrivas under HT- 07.  
 
För att vi ska kunna besvara vårt syfte med studien, kommer vi att titta på hur pedagogerna 
arbetar i förskola/förskoleklass. Vi kommer att använda oss utav observationer och intervjuer 
i verksamheten där du/ni har ert/era barn. Det är inte det enskilda barnet som är i fokus utan 
pedagogernas arbete. Inget barn kommer därmed att studeras specifikt utan det är 
pedagogernas arbetssätt som vi är intresserade av.  
 
I vårt arbete kommer vi att följa de etiska principerna från Vetenskapsrådet. Dessa innebär att 
deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Inga namn 
kommer att lämnas ut, på varken barn, pedagoger, verksamhet eller stad. Alla uppgifter 
kommer att behandlas med största konfidentialitet, vilket innebär att det insamlade materialet 
inte kommer att användas i något annat sammanhang än till vårt examensarbete. Ett 
examensarbete är alltid en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kommer att 
kunna ta del av det färdiga arbetet.  
 
 
Har ni några funderingar eller frågor kring detta så kontakta gärna oss.  
 
I talongen som medföljer har ni möjligheten att tacka Ja eller Nej.  
 
 
 
Svar lämnas senast den 28 september till förskolan/förskoleklassen. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Marjorie Blombrink Madeleine Hallin Sandra Kristensson 
 
xxxxxx@xxxxx.xx  xxxxxx@xxxxx.xx xxxxxx@xxxxx.xx   
 
xxx-xxxxxxx  xxx-xxxxxxx  xxx-xxxxxxx
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  Bilaga 2  

Intervjufrågor 
 
1. Hur anser du att du erbjuder barnen daglig fysisk aktivitet? 
 
2. I vilket syfte erbjuder du barnen daglig fysisk aktivitet? 
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