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Sammanfattning 
Nästan varannan svensk är överviktig och övervikt för med sig en rad hälsorisker. De vardagliga 
fysiska utmaningarna som fanns förr har minskat i takt med att teknologin utvecklats och det 
ställer allt större krav på människor att aktivt gå in för att röra på sig. World Health Organisation 
har rekommendationer på minst 60 minuters utmanande aktivitet dagligen. Förskolans och 
förskollärarens roll är att se till att barnen får röra på sig. Syftet är att undersöka förskollärares 
erfarenheter, inställningar samt möjligheter till att genomföra planerad fysisk aktivitet i 
barngrupper med femåringar. I studien använder oss av strukturerade kvalitativa intervjuer med 
semi-öppna frågor för att försöka nå fram till förskollärarnas inställningar och deras 
erfarenheter. Svaren analyseras utifrån en sociokulturell teoretisk ram. Intervjuerna sker med 
sex förskollärare från sex olika förskolor. Resultatet visar att viktiga faktorer för arbetet med 
planerad fysisk aktivitet är förskollärares utbildning, erfarenheter, planeringstid, egna intressen 
och de fysiska miljöerna. Det finns på en del förskolor försvårande omständigheter som gör att 
planerad fysisk aktivitet inte prioriteras. Oavsett förutsättningar så arbetar förskollärarna med 
fysisk aktivitet, men mycket av arbetet tycks ske spontant. 
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1 INLEDNING 
Hälsa i olika former är något som ständigt tycks vara aktuellt inom medier och forskning, allt 
från vad för mat som bör förtäras till hur mycket träning som bör genomföras. World Health 
Organization (WHO 2010, ss. 10-11, 15-21) har bland annat publicerat en rapport kring fysisk 
aktivitet där de framhäver de fördelar som fysisk aktivitet har på hälsan, samt förmedlar 
rekommendationer kring detta i olika åldersgrupper. Fysisk inaktivitet beskrivs som en 
bidragande faktor till ökade sjukdomar såsom diabetes, depression samt hjärtsjukdomar. För att 
minska risken för detta rekommenderas barn i åldrarna 5-17 år att röra sig i minst 60 minuter 
dagligen där aerobisk aktivitet, såsom springa, cykla och hoppa, ska vara dominerande (WHO 
2018). Hälsa och välmående är något som är ett relevant ämne i det samhälle vi lever i idag. 
Enligt forskning (Statistiska centralbyrån, SCB 2018a) ökar övervikten samt fetman bland 
vuxna vilket kommer att växa till ett större hälsoproblem än vad det redan är om det får fortsätta 
på samma väg som det gör idag (Wikland, Friedl, Whilman & Wilsby 2010, s. 9). Idag är 
48,36% av vuxna i Sverige överviktig (SCB 2018a; SCB 2018b). Men hur ser det ut med barns 
hälsa och rörelse i förskolan? I Läroplan för förskolan (Lpfö 18 2018) finns det inga 
rekommendationer att läsa kring mängden fysisk aktivitet. Det står heller inget om att den 
fysiska aktiviteten ska vara planerad, men det står att barn ska få möjlighet till att utöva fysisk 
aktivitet i förskolan.  
 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 
genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika 
naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva 
rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt 
aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam 
livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att 
barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 

(Lpfö 18, ss. 9-10) 
 
Inom det fysiska spektrat är vår tolkning att det inkluderar att barnen får med sig bra fysiska 
vanor från förskolan och upp i grundskolan. Samtidigt är det fler barn i Sveriges förskolor än 
vad personalen känner är pedagogiskt hållbart och i en del fall fler än vad förskolans lokaler 
egentligen tillåter (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 10-11; Skolverket 
2016, s, 23). 
    Vi har valt att skriva om samt undersöka planerad fysisk aktivitet i förskolan för att vi båda 
har erfarenheter av att den planerade fysiska aktiviteten inte förekommer till så stor grad i 
förskolorna. Vi är nyfikna att ta reda på om våra erfarenheter samt upplevelser är sanna eller ej. 
Vi anser även att området fysisk aktivitet är viktigt att undersöka närmare på, för att se vilka 
förutsättningar som finns i förskolorna idag samt vad för upplevelser samt tankar förskollärarna 
har kring fysisk aktivitet. 
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2 SYFTE 
Syftet är att undersöka förskollärares erfarenheter, inställningar till samt förutsättningar att 
genomföra planerad fysisk aktivitet i barngrupper med femåringar. 

2.1 Frågeställningar 
• Vad är förskollärares syn på vad fysisk aktivitet är för femåringar i förskolan? 
• Vad har förskollärare för inställning till samt erfarenheter av arbetet kring fysisk aktivitet 

i förskolan? 
• Hur upplever förskollärarna att planerad fysisk aktivitet lyfts fram i förskolan? 
• Vilka möjligheter eller hinder finns det för dem att genomföra planerade fysiska 

aktiviteter? 
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3 BAKGRUND 
I vår undersökning är syftet att undersöka förskollärares erfarenheter, inställning samt 
möjligheter till att genomföra fysisk aktivitet i barngrupper med femåringar. Under bakgrund 
kommer vi gå in på olika begrepp som vi valt att använda oss av under vår undersökning, 
rapporter om hälsan i dagens samhälle, samhällets utveckling och förskollärarnas samt 
förskolans roll när det kommer till fysisk aktivitet.  Merparten av texterna är rapporter från, 
eller finansierade av, statliga myndigheter då det har varit svårt att hitta forskning som passar 
vårt syfte. 

3.1 Begrepp 
Några av de begrepp som vi valt att utgå ifrån är förskollärares medvetna val, planerad aktivitet 
och fysisk aktivitet. 

3.1.1 Förskollärares medvetna val - planerad aktivitet 
Med begreppen förskollärarens medvetna val och planerad aktivitet menar vi att förskollärare 
planerar en aktivitet, som har ett särskilt syfte, inom ett specifikt område. I det här fallet rör det 
sig om i förväg planerade aktiviteter kring barns rörelse och fysiska aktivitet. 

3.1.2 Fysisk aktivitet 
När det kommer till begreppet fysisk aktivitet har vi valt att utgå ifrån World Health 
Organisations (WHO 2010; WHO 2018) definition av fysisk aktivitet. Hälsosam fysisk aktivitet 
enligt WHO (2010, s. 19) är att röra på sig minst 60 minuter om dagen med aktiviteter som är 
pulshöjande, såsom springa, cykla och dansa.  

3.2 Förskola och hälsa 

3.2.1 Förskolan som plattform för en hälsosam livsstil 
Skola och förskola är viktiga plattformar för att utveckla hälsosamma vanor då det är där barnen 
spenderar mycket av sina vardagar (Faskunger 2008, s. 22). För att få bukt med den utspridda 
övervikt samt fetma som finns i Sverige föreslår Socialstyrelsen (2013, s. 179) att barn ska ges 
möjlighet att utveckla hälsosamma vanor kring träning och mat tidigt i livet. Skolan har en roll 
i att förebygga framtida ohälsa bland barnen och kan ge stöd genom bland annat skolbaserade 
program. Det är viktigt att barnen får lustfyllda, hälsosamma vanor och goda förutsättningar i 
skolan för att öka barnens chans att bli hälsosamma vuxna i framtiden (Statens Folkhälsoinstitut 
2013, ss. 12-13, 29, 53). Sveriges förskolor ska enligt 1 kap. 9§ av Skollagen erbjuda likvärdig 
utbildning oavsett vart de befinner sig (SFS 2010:800) 
    All planering inom förskoleverksamheten ska ske utifrån styrdokumentet Lpfö 18 (2018). I 
läroplanen finns det riktlinjer som förskolan ska följa samt få med i sin verksamhet. När det 
kommer till hälsa samt rörelse har det blivit formulerat på ett tydligt sätt om hur exempelvis 
möjligheter till fysisk aktivitet ska få plats i verksamheten. Det står bland annat genom att om 
förskolan ger möjligheterna till att barnen får röra på sig kan de utveckla ett intresse för fysisk 
aktivitet (Lpfö 18, s. 9). Fysisk aktivitet är viktigt samt ska vara en del av den dagliga 
verksamheten i förskolan för att förskolan ska kunna bidra till att barnen får en förståelse för 
hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa samt välbefinnande (Lpfö 18, s. 10).  
    Sterdt, Pape, Kramer, Liersch, Urban, Werning och Walters (2014, ss. 2407-2408, 2019, 
2021) studie från Tyskland är en jämförelse mellan förskolor som har systematiska fysiska 
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aktiviteter och förskolor som inte hade det. De undersökte även om vårdnadshavares beteende 
kring fysisk aktivitet har någon påverkan på hur samt hur mycket barn rör sig. Här poängterar 
de att det inte finns så mycket forskning kring hur förskolans effekter är gentemot barns fysiska 
aktivitet men att förskolan kan ha en positiv effekt för en utveckling av en hälsosam livsstil 
samt att kunna stötta den hälsofrämjande fysiska aktiviteter för barn. Dock finns bevis på att 
förskolebarn visar låg fysisk aktivitet på förskolan. Några faktorer som är viktiga för att 
uppmuntra barns fysiska aktivitet är enligt studien förskolans fysiska miljö, lärarens beteende, 
förskolans praktik samt politik som berör förskolans verksamhet. Studiens resultat visade inga 
skillnader mellan de förskolor som hade mer systematiska fysiska aktiviteter och de förskolor 
som inte hade det. Däremot var vårdnadshavarnas attityder och beteende viktiga för att motivera 
barn att röra på sig. Så studien kommer fram till att en av de viktigaste faktorerna är 
föräldrabeteendet samt att vårdnadshavares ansvar kring barns fysiska aktivitet troligen är något 
större än förskoleverksamhetens. Men även förskolan är en viktig del för att uppmuntra barnen 
till fysisk aktivitet. Därför borde arbetet med att främja barns fysiska aktivitet vara en del av de 
vardagliga rutinerna som finns på förskolorna (Sterdt et al. 2014, ss. 2407-2408, 2019, 2021). 
    Derscheid, Kim, Zittel, Umoren och Henry (2014, ss. 272-274) tar upp hur de kunde se en 
kunskapsbrist hos pedagogerna samt att om de har en kunskapsbas kring ämnet fysisk aktivitet 
blir det per automatik lättare att få med det i den vardagliga verksamheten. 

3.2.2 Förskollärares erfarenheter av fysisk aktivitet 
I en norsk studie av Bjørgen och Svendsen (2015, ss. 262-268) delade pedagoger i förskolan 
med sig av sina erfarenheter kring arbetet med barns fysiska aktivitet. Pedagogerna berättade 
att de tyckte att det var viktigt att uppmuntra barnen, detta kunde enligt dem både ske verbalt 
eller genom kroppsspråk, till exempel genom ögonkontakt. Det kom fram att pedagoger var 
säkra på att det var bra med uppmuntran och hur de kan gå tillväga, men visade osäkerhet kring 
vad eller när det var aktuellt att uppmuntra samt när det är onödigt eller till och med 
kontraproduktivt. Även om det framgick uppmuntran genom verbal och fysisk kommunikation 
är viktig så är det inte tillräckligt. De flesta ansåg att det var viktigt att pedagogerna själva var 
en fysisk förebild i den mån att de var fysiskt aktiva runt och inför barnen. Att vara ute och/eller 
bege sig iväg på utflykter var enligt pedagogerna viktigt då utevistelsen gör det mer naturligt 
för pedagogerna att vara mer fysiskt aktiva tillsammans med barnen. Vid utflykter upplevdes 
det att barnens egna nyfikenhet och intresse väcktes vilket gjorde att pedagogerna hade enklare 
för att vara mer flexibla och hitta på spontana aktiviteter tillsammans med barnen. Att som 
pedagog få ta del av barnens intresseområden och aktivitet gav pedagogerna en känsla av 
meningsfullhet (Bjørgen & Svendsen 2015, ss. 262-268). 
    Wikland et al. (2010, ss. 14, 73) har i sin granskning av projektet Friska barn kommit fram 
till att förskollärare upplever en osäkerhet kring sin roll som förebilder, att den inte är självklar 
när det kommer till fysisk aktivitet. Projektet gick ut på att genom systematiskt kvalitetsarbete 
med läsning av litteratur, regelbundna träffar, diskussioner, dokumentation och reflektion 
förbättra arbetet med barns hälsa på förskolor tre av Stockholms stadsdelar. Med hjälp av det 
här arbetet lyckades ett mer medvetet arbetssätt utvecklas och förskollärarnas upplevelser av 
att vara förebilder för barnen förstärktes. 
   Det går att jämföra med Derscheid, Umoren, Kim, Henry och Zittels (2010, ss. 259, 261-262) 
studie från USA där vikten av fysisk aktivitet erkändes av de deltagande pedagogerna, men där 
de samtidigt lade ansvaret för barnens fysiska hälsa på vårdnadshavarna. Trots det var 
pedagogerna kritiska till hur mycket fysisk aktivitet som blev av i hemmet med tanke på TV 
och andra digitala redskap som innebär att barn blir stillasittande i högre grad. Även fast 
resultatet av studien visade att pedagogerna var medvetna om hur viktig den fysiska aktiviteten 
var samt att de fick med det i sin vardagliga planering visades brist på djup kunskap om hur de 
kan arbeta med fysisk aktivitet i relation till läroplanen (Derscheid et al. 2010, ss. 259, 261-
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262). Samma personer kom i en senare studie fram till att förskollärare var självsäkra när det 
kom till arbetet med barns fysiska aktivitet och hälsa, även om det var svårt när samhället 
kommer till tals och blandar sig i förskolans verksamhet (Derscheid et al. 2014, s. 273). 
    Sem Obeng (2009, ss. 50, 53, 57) står för en annan amerikansk studie från Indiana, USA, 
som fokuserade på införandet eller bristen av hälsorelaterade fysiska aktiviteter på 40 förskolor 
i Indiana. De deltagande förskollärarna ombads att fylla i frågeformulär om vilka 
hälsorelaterade fysiska aktiviteter de använder sig av i sina verksamheter. Det var cirka 80 
deltagare, av 112 som svarade, som rapporterade att de genomförde planerade fysiska 
aktiviteter på deras förskolor. De använde sig bland annat av simning, basketboll, motoriska 
övningar, yoga samt hoppa på studsmatta som fysiska aktiviteter. Många av deltagarna var 
medvetna om den allvarliga problematiken kring ökad ohälsa bland amerikanska barn vilket 
hade gjort att de fått med olika fysiska aktiviteter i sina scheman för att kunna hjälpa till att 
förbättra förskolebarnens hälsa samt välbefinnande. Men det var vissa av deltagarna som 
nämnde att det fanns vissa brister i arbetet med att lyfta in den fysiska aktiviteten i förskolorna. 
Det kunde vara bristen på formell utbildning kring ämnet samt att det inte fanns tillräckligt med 
resurser, exempelvis personal. Sedan visade sig även att genomförandet av fysisk aktivitet 
berodde på vad förskollärarna tyckte var viktigt att få med i sin undervisning (Sem Obeng 2009, 
ss. 50, 53, 57) 

3.2.3 Förskollärares förutsättningar till genomförandet av fysisk 
aktivitet 

Många förskollärare upplever att de inte har tid för den pedagogiska verksamheten och att det 
ibland blir nödvändigt att välja bort målområden då det bland annat är för stora barngrupper 
(Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 10-11). Enligt statistik som 
Lärarförbundet (2017a, s. 4) har samlat in anser närmare tre fjärdedelar av förskollärarna att 
barngruppernas storlek utgör ett problem. 
    Skolverket (2017a, s. 4) gav ut en rapport där deras statistik visar att Sveriges förskolor har 
de minsta barngrupperna i förskolan på 26 år. Enligt Skolverket (2017a; 2017b) är det 12,4 barn 
per 0-3 årsavdelning och 15,4 barn per 4-5 årsavdelning. Det är dock något som Lärarförbundet 
ställer sig kritiska till. Mossberg (2018) uttrycker i Lärarförbundets utredarblogg tvivel kring 
den statistik som Sveriges kommuner skickat in till Skolverket. Hon beskriver scenarion från 
förskolorna där exempelvis två avdelningar på pappret har gjorts om till tre utan att lokaler 
utökats eller anpassats för detta. Det gör att trovärdigheten för Skolverkets statistik minskar och 
i dagsläget försvårar det möjligheterna att analysera förskollärarnas arbetsbelastning relaterat 
till hur stora barngrupperna är. Det finns dessutom förskolor där det vistas fler barn i lokalerna 
än de ursprungligen är byggda för och förskolor där personal korta stunder får vara själva med 
upp till 24 barn (Skolverket 2016, ss. 18, 23). 
    Så som det ser ut i Sverige idag är det brist på utbildade förskollärare i verksamheterna. I 
Lpfö 18 (2018) står det att förskolläraren har det pedagogiska ansvaret i verksamheten samt ska 
leda den pedagogiska undervisningen (Lpfö 18, s. 19). I genomsnitt hade en förskollärare 
pedagogiskt ansvar för nästan 13 barn år 2017 då det enbart är 40% utbildade förskollärare i 
verksamheten. Det ska dock tilläggas att den övergripande personaltätheten låg på 5,1 barn per 
personal (Skolverket 2017d; Skolverket 2017e). 
    Samtidigt som över hälften av förskollärarna som Lärarförbundet (2017a, s. 7) frågar, 
berättar om brist på planeringstid eller pedagogisk utvecklingstid så delger 41% att de lägger 
minst tre timmar i veckan på arbetsuppgifter utanför det pedagogiska arbetet. 54% av 
förskollärarna lägger en till två timmar per vecka. Lärarförbundet (2013) har med hjälp av 
Novus gjort undersökningar på huruvida arbetsuppgifterna anpassats för att minska en ökad 
arbetsbörda vid Läroplan för Förskolans revidering 2011. Där uppdagades det att 97% av 
förskollärarna behöll de tidigare arbetsuppgifterna och att läroplanens arbetsuppgifter sonika 
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lades till. 2017 uppgav ca 40% av förskollärarna att det är så pass med tidsbrist och 
kringuppgifter att stora delar av deras faktiska arbetsuppgifter inte hinns med (Lärarförbundet 
2017b, s. 3). 

3.3 Hälsa och välmående 

3.3.1 Fördelar och nackdelar med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är överlag bra för kondition, muskelstyrka, benhälsa och ger ökad 
energiomsättning. Det motverkar även hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma samt 
vissa former av cancer (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, ss. 8-9, Faskunger 2008, s. 13; Berg 
& Ekblom 2016, ss. 2-3). Vad för aktivitetsnivå som krävs för att barn upp till fem år ska nå 
önskade hälsoeffekter tycks vara oklart då få studier har gjorts på ämnet, men det finns ändå 
tydliga hälsofördelar (Berg & Ekblom 2016, ss. 2-3). Däremot finns rekommendationer från 
WHO (2011, s. 19) för barn mellan 5-17 år som är att röra sig aktivt 60 minuter om dagen. 
Även om många fördelar kommer av fysisk aktivitet så finns det även risker, dessa kopplas 
dock till högintensiv motion, bristfälliga matvanor eller allvarliga sjukdomar i andnings- 
och/eller cirkulationssystemet (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, ss. 36-37). 
    De psykiska fördelarna som går att koppla till fysisk aktivitet är att det förbättrar individens 
kognition, självuppfattning, inlärning, koncentration, stresshantering och ökar stämningsläget. 
Det bidrar också bland annat till att minska risken för oro, aggression, panikattacker samt är ett 
hjälpande verktyg för personer med depression eller schizofreni (Schäfer Elinder & Faskunger 
2006, ss. 8-9, 31-32; Faskunger 2008, s. 13, 22; Berg & Ekblom 2016, ss. 2-3). 
    Statens folkhälsoinstitut (2013, s. 95) rapporterar att det tycks finnas orsak att sätta 
rekommendationer för hur länge individer är stillasittande dagligen då 30 minuters fysisk 
aktivitet dagligen i ett annars fysiskt inaktivt liv inte har så stora hälsofördelar som påstås. Vad 
för fysisk inaktivitet som påverkar hälsan samt vikten är omdiskuterat då Berg och Ekblom 
(2016, s. 6) har sett skillnad mellan det barn gör vid fysisk inaktivitet. TV-tittande är enligt dem 
förenat med en större risk för negativa konsekvenser än vad läsning är, men de riktar 
misstankarna mot att TV-tittande i större utsträckning än läsning kombineras med ohälsosamt 
matintag. 

3.3.2 Samhällets förändring 
Vårt samhälle är i en ständig förändring. Många av de förändringar som skett har varit positiva 
för samhällets utveckling och har underlättat för befolkningen. Samtidigt som arbetsbördan 
minskat har även de fysiska krav som ställs på människors prestationer blivit allt mindre. Många 
fritidsintressen som innebär fysisk utmattning har idag bytts ut mot mer stillasittande aktiviteter. 
Många av de vanliga vardagssysslorna som att diska, städa samt tvätta har idag ersatts av 
maskiner som gör arbetet åt oss. I och med det rör sig befolkningen mindre idag än förr (Schäfer 
Elinder & Faskunger 2006, ss. 8-9). 
    Dock är det inte bara vardagssysslor samt fritidsintressen som förändrats utan även samhället 
i sig. Utvecklingen av samhället anses ha givit mindre plats till att utöva olika fysiska aktiviteter 
vilket i sin tur kan ha medfört mer stillasittande aktiviteter hos både barn och vuxna, men 
framför allt hos barn (Faskunger 2008, s. 19). De olika samhällshindren påverkar framför allt 
barns rörelsefrihet. Med Rörelsefrihet menas hur barn kan röra på sig själva utan vuxna, 
exempelvis vara ute själva där man bor eller gå till skolan (Faskunger 2008, ss. 16-19). De olika 
miljöerna i vårt samhälle ändras kontinuerligt samt att de områden som förr kunde användas till 
att utöva aktiviteter på har begränsats. Grönområden, torg samt gågator som fanns förr har idag 
blivit allt mindre. Detta kan enligt forskning skada folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut 2013, 
s. 95). Men det är inte bara områden där man kan röra på sig som är problemet, utan även säkra 
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vägar så att barnen kan ta sig dit de vill på egen hand (Statens folkhälsoinstitut 2013, 2011, s. 
95). Därför är det viktigt att tänka på vad vi ger befolkningen för rörelsemöjligheter i vårt 
samhälle idag. Det behövs fler förutsättningar samt möjligheter i vardagen för att fler unga och 
vuxna ska röra på sig (Statens folkhälsoinstitut 2013, s. 95). 

3.3.3 Vuxnas hälsa i Sverige 
Statistiska centralbyråns (SCB 2018a) undersökning visar på att andelen med övervikt eller 
fetma har ökat med 21 procentenheter bland männen och 27 procentenheter bland kvinnorna 
sedan början av 1980-talet. Idag är andelen överviktiga 56 % bland männen och 41% bland 
kvinnorna. Baserat på SCB:s (2018b) befolkningsstatistik för årsskiftet 2017-2018 innebär det 
att drygt tre och en halv miljon, 48,36%, av Sveriges vuxna befolkning har övervikt eller fetma. 
Det är vanligare med fetma och övervikt bland lågutbildade, samma grupp är 
överrepresenterade när det kommer till psykisk ohälsa och suicid (Folkhälsomyndigheten 2018, 
s. 9). 
    Trots att nästan hälften av Sveriges befolkning bär på övervikt eller fetma anses folkhälsan i 
Sverige god i relation till övriga världens. Människor i Sverige lever längre då till exempel 
dödligheten i olika sjukdomar minskar (Folkhälsomyndigheten 2018, s. 11). 

3.3.4 Barn och ungas hälsa i Sverige 
I Barnhälsovårdsenheten (2016, s. 14) i Stockholms läns årsrapport från 2016 som handlar om 
barns hälsovanor går det att se att antalet barn med övervikt samt fetma vid fyra års ålder har 
minskat med 2,5 respektive 0,4 procentenheter mellan 2005-2015. I rapporten uttrycker de 
däremot att de inte tror att procentenheterna kommer fortsätta sjunka. Statistiken visar även på 
att lite mer än hälften av de barn som bär på fetma fortsätter ha det i vuxen ålder, för ungdomar 
rör det sig om 80%. 
    2009-2010 var det enligt Statens Folkhälsoinstitut (2013, ss. 96-99) mellan 15-20% av 11-
åringarna som levde upp till WHO:s (2011, s. 19) rekommendationer på en timmes daglig fysisk 
aktivitet, samtidigt var det närmare 35% som uppgav att de tränade minst 4 gånger per vecka. 
Samtidigt är det är allt fler barn och unga som söker psykiatrisk vård, bland annat för 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ätstörningar (Socialstyrelsen 2013, s. 11). 
    Även om typ 2-diabetes är den vanligaste sortens diabetes i världen så är det typ 1-diabetes, 
vilken inte är kopplat till fetma och övervikt, som är vanligare i Sverige (Statens 
folkhälsoinstitut 2013, s. 30; Socialstyrelsen 2013, s. 39). Till skillnad från statistiken för 
vuxnas hälsa så är antalet barn som insjuknar samt dör i cancer oförändrad (Statens 
folkhälsoinstitut 2013, s. 30). 
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4 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den teori vi valt att använda oss av under vår undersökning är sociokulturellt perspektiv med 
fokus på den proximala utvecklingszonen. Teorin är relevant för vår undersökning då vi 
undersöker förskollärares medvetenhet när det kommer till fysisk aktivitet samt att kunna 
förmedla kunskapen om fysisk aktivitet till barnen i förskolan. Den sociokulturella teorin är ett 
av de perspektiv utifrån vilka vi valt att analysera resultatet. Vi kommer använda ett 
sociokulturellt perspektiv för att ta reda på genom förskollärarnas svar på undersökningen 
vilken inställning, kunskap samt medvetenhet de har samt vad det har för betydelse kopplat till 
barns utveckling kring fysisk aktivitet. 
    Inom ett sociokulturellt perspektiv kan lärande och handlande ses som hur människor och 
grupper genom samspel använder fysiska samt kognitiva hjälpmedel som vi exempelvis 
använder för att förstå samt agera i vår omvärld (Säljö 2014, ss. 18-20). Vi är hela tiden 
mottagliga till att ta emot kunskap från sociala situationer med andra människor och Vygotskij 
ansåg att människor ständigt är i en utveckling och förändring. Den kunskap som vi får genom 
sociala sammanhang använder vi för att agera i olika situationer (Sträng & Persson 2003, ss. 
38-39). Vygotskij (1999a, s. 21) skriver om hur viktig lärarens roll är för barnets utveckling, 
både genom det sociala samspelet och genom att utforma miljön. Miljön bör enligt Vygotskij 
(1999b, s. 124) utformas på ett sådant sätt att det ger barnet nya upplevelser och utmaningar 
dagligen, dock utan att vara övermäktiga. Han beskriver det som att utmaningar som känns 
oövervinnerliga skapar kraftförlust. Att se på lärande samt utveckling från detta perspektiv är 
att använda sig av den närmaste utvecklingszonen, den proximala utvecklingszonen. En 
definition av den närmaste utvecklingszonen är vad en individ kan prestera med en vuxens 
vägledning gentemot vad en individ inte kan prestera utan en vuxens vägledning (Sträng & 
Persson 2003, ss. 38-39). 
    Ytterligare ett av Vygotskijs begrepp som är värt att nämna är scaffolding. Det innebär hur 
läraren systematiskt kan hjälpa barnet att utvecklas genom strategiska och planerade moment 
samt tillvägagångssätt. Lärarens roll är att gå ifrån att vara en aktiv ledare i aktiviteter och 
undervisning, till att barnet utvecklats så pass att klara det på egen hand. Sett till förskollärares 
arbete för att utveckla barns fysiska aktivitet kan vi lista de sex kännetecknen på följande sätt. 
Förskolläraren introducerar en lustfylld aktivitet som fångar barnets intresse och håller sig inom 
ramarna för dess närmaste utvecklingszon. Aktiviteten styrs och kontrolleras av läraren, till 
exempel regler sätts upp och barnet får ett mål att leva upp till. Läraren ska visa hur aktiviteten 
kan genomföras på bästa sätt och visa barnet vad det behöver arbeta med för att bli bättre på 
aktiviteten. Läraren ska dessutom minska moment som kan upplevas för svåra och som kan 
leda till exempelvis frustration (Bråten & Thurmann-Moe 1998, ss. 110-111). 
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5 METOD 
Vi har valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Eftersom vi tror att vi får en mer 
övergripande samt trovärdig bild av förskollärares syn på fysisk aktivitet i förskola. 
Observationer skulle tänkas vara mer aktuellt om vi skulle undersöka andra aspekter relaterat 
till barns fysiska aktivitet, men då skulle vi inte nå förskollärarnas erfarenheter samt åsikter. Vi 
är i viss mån ute efter vad för möjligheter förskollärare har att genomföra planerade fysiska 
aktiviteter. Även när det kommer till att se över möjligheterna anser vi att det är rimligt med 
intervjuer då vi anser förskollärarna kompetenta nog att utvärdera samt granska sin egen 
verksamhet. Vi kommer intervjua totalt sex förskollärare. Vi kommer spela in intervjuerna för 
att kunna återge dem så korrekt som möjligt, men vi kommer erbjuda förskollärarna möjligheten 
att vi antecknar istället. 

5.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är ett flexibelt sätt att med hjälp av exempelvis intervjuer och observationer 
få svar på sina frågeställningar (Christoffersen & Johannessen 2012, s. 16). En av fördelarna 
med att använda sig utav en kvalitativ forskningsmetod är att det finns mer utrymme för att 
anpassa arbetssättet eller frågeställningen genom processens gång, till exempel nya frågor i en 
intervju. Användning av öppna frågor vid intervjutillfällena gör att det kan bli mycket, och 
nyanserat, material att ta del av vilket både kan vara positivt samt negativt. Tillsammans med 
ett stort fokus på analysdelen så ger kvalitativ forskning mer utrymme till en fördjupad insikt. 
Dock kräver detta mer av forskaren då det är lika högt krav på frågornas kvalitet och relevans 
som vid i förväg planerade frågor (Christoffersen & Johannessen 2012, ss. 15-16). 

5.2 Forskningsetik 
Att arbeta forskningsetiskt är en viktig punkt när forskning genomförs. Forskningsetik handlar 
om hur personerna som deltar behandlas samt hur de kan skyddas från kränkningar och skador 
i samband med en studie eller forskning. För att allt ska gå korrekt till gäller det att utgå ifrån 
etiska kodexar, regler, vilka instruerar forskaren kring hur hen ska framträda gentemot deltagare 
för att det ska bli etiskt korrekt. De reglerar även hur forskningen eller studien går till, 
exempelvis vilken information som ska lämnas ut i förväg, samtycke, genomförande av till 
exempel intervjuer och hanteringen av data samt materialet efteråt. Frågorna och intervjuerna 
ska vara utformade på ett sådant sätt att de inte kränker någon, eller skapar en känsla av 
utsatthet. Det görs för att minska riskerna för deltagarna (God forskningssed 2017, ss. 12-14; 
Löfdahl 2014, ss. 36-37). 
    Några av de viktigaste punkterna när det kommer till att göra en studie är att arbeta efter 
informationskravet samt samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna får information om syftet 
och sina rättigheter under undersökningen samt frågas om de samtycker till att delta. En sådan 
rättighet är att kunna avbryta sin medverkan när som helst. Det är viktigt att kontakta rektorerna 
i de fall som studierna är kopplade till förskolor, exempelvis intervjuer med personal. 
    Inför vår studie gick handledaren igenom all information som skulle skickas ut till 
förskollärarna samt intervjufrågorna innan rektorerna och förskollärarna kontaktades. Efter att 
dessa godkänt skickade vi ut mejl innehållande ett presentationsbrev, samtyckesbrev samt 
information från Högskolan i Borås om hur deras personuppgifter kommer hanteras till 
förskollärarna. Missivbrevet finns i bilaga 1. Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna innan 
intervjuerna för att få så genuina svar som möjligt. Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 
    Det är viktigt att tänka på att den information som man fått under undersökningen endast är 
till för undersökningen, ingenting annat. Exempelvis kan förskollärare fråga om de kan få se 
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information som ingår i undersökningen, men då kan man vända sig till nyttjandekravet. För 
studenter innebär nyttjandekravet att all data endast ska användas till den undersökningen, 
vilket även innebär att när undersökningen är slut och arbetet är klart ska material som 
anteckningar, ljudinspelningar och så vidare tas bort (Löfdahl 2014, s. 38). 
    Vid intervjuerna fick förskollärarna den utskickade informationen fysiskt och skrev under 
samtyckeslapparna. De blev tillfrågade om de ville bli inspelade. En intervju antecknades 
istället då förskolläraren inte ville bli inspelad och sparades efteråt i samma mapp som 
underskrifterna för samtycke. De andra intervjuerna spelades in med hjälp av våra personliga 
mobiler, men förvarades i de inbyggda hemliga mapparna som kräver särskilda lösenord för att 
öppna. All vår insamlade data från intervjuerna kommer tas bort vid uppsatsens avslut för att 
det inte på något sätt ska kunna spridas vidare till obehöriga. 
    Vid presentation av studien/forskningen är det viktigt att informanterna är konfidentiella, att 
inget i texten går att identifiera och kopplas till dem, exempelvis platser och namn. Därför kan 
vissa delar i text behöva avidentifieras för att det inte på något sätt ska kunna kopplas ihop med 
deltagare, orter eller arbetsplatser (Löfdahl 2014, s. 38). Vid transkriberingen valde vi att 
benämna dem Förskollärare 1-6 samt radera alla namn på förskolor, närliggande områden samt 
annan särskild information som kan röja vilka som intervjuats. 

5.3 Urval 
Anledningen till att vi valt att rikta in oss på förskollärare är att det är de som enligt läroplan 
för förskolan ansvarar för undervisningen. Ursprungligen var planen att undersöka geografiska 
skillnader mellan landsbygd och större städer, därav är valet av olika kommuner en del i urvalet. 
För att öka chanserna att få intervjuer valde vi att kontakta rektorer vi har haft kontakt med i 
samband med vikariat och verksamhetsförlagd utbildning. I ett par fall efterfrågade vi intervjuer 
på särskilda förskolor, men annars var det rektorerna som hänvisade till de förskolor vi sedan 
kom att intervjua förskollärare ifrån. 
    Vi ringde upp avdelningar med barn i femårsåldern, presenterade vårt syfte och förklarade 
att vi eftersökte en förskollärare från avdelningen för en intervju. Därigenom fick vi kontakt 
med sex stycken förskollärare på sex olika förskolor i två kommuner. Det var avdelningarna 
själva som valde ut vilka som skulle intervjuas. 
    Med tanke på att det var kvalitativa intervjuer och således riskerade att bli en för stor mängd 
data i relation till tidsfristen som skulle transkriberas och analyseras, valde vi att enbart 
genomföra sex intervjuer. Vid transkriberingen av intervjuerna har vi dessutom valt bort delar 
som inte är kopplade till våra intervjufrågor och frågeställningar. 

5.4 Genomförande 
Processen började med att kolla upp vilka förskoleområden vi ville kontakta, sammanställning 
av intervjufrågor och informationen som skulle skickas ut. Efter att intervjufrågorna och 
missivbrevet godkänts av handledaren kontaktade vi fyra olika rektorer från två olika 
kommuner där vi förklarade att vi sökte förskollärare och frågade om vi fick vända oss till deras 
förskolor.  Så fort vi fick rektorernas godkännande ringde vi upp avdelningar med femåringar 
på sex olika förskolor. När vi talade med förskollärare på de olika förskolorna presenterade vi 
oss själva, att vi går förskollärarprogrammet, att vi håller på med vårt examensarbete samt om 
de skulle vilja ställa upp i en intervju. Vi berättade även syftet med vårt examensarbete samt 
hur vi tänk oss att intervjun kommer gå till. Förskollärarna var positivt inställda och vi bad om 
deras mejladresser för att efter samtalet skicka ut informationsbrevet innehållande missivbrev, 
bilaga 1, och samtyckeslapp, bilaga 2. Inom loppet av tre dagar hade vi lyckats boka in sex 
stycken intervjuer med förskollärare i två olika kommuner, tre stycken i varje kommun. Vi 
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bokade in intervjuerna under två veckor för att det inte skulle gå för lång tid emellan 
intervjutillfällena då vi har begränsad tid till vårt arbete. 
    Vi genomförde tre intervjuer var och tog med oss fysiska kopior av informationsbrevet vi 
tidigare skickat ut så att de fick läsa igenom det igen om de önskade och så att de fick skriva 
under samtyckeslapparna. Fem av intervjuerna spelades in med våra mobiler och en av dem 
antecknades. Intervjufrågorna kan läsas i bilaga 3. 
    Intervjuerna bearbetades och analyserades, vilket beskrivs under Bearbetning och analys av 
den insamlade datan, och sammanfattades under rubriken Resultat. Resultatet jämfördes sedan 
under rubriken Diskussion med de insamlade texterna från Bakgrund, vår teoretiska 
utgångspunkt och med våra egna erfarenheter och slutsatser. 

5.5 Bearbetning och analys 
Vi transkriberade de intervjuer vi själva genomfört på varsin dator genom att sitta med hörlurar 
och skriva av intervjuerna. Samtidigt som intervjuerna skrevs ned gjordes namn och platser 
anonyma, därav benämns förskollärarna som Förskollärare 1-6 och känslig information har 
censurerats. 
    Intervjuerna sorterades utifrån våra intervjufrågor i olika tabeller. Den första indelningen var 
två tabeller, där förskollärarnas svar vid intervjuerna sorterades i enskilda kolumner efter de 
intervjufrågor vi ställt. Om en förskollärare vid fråga tio gav ett svar som passade under fråga 
fem så kopierades relevanta delar från fråga tio in på fråga fem i tabellen. Svaren analyserades 
och sammanfattades i två nya tabeller där de jämfördes sinsemellan. Slutgiltigen 
sammanfattades svaren ytterligare i en tabell. En slutgiltig tabell skapades och där jämförde vi 
de olika svaren, med stöttning av de förkortningar vi gjort i tabell tre. 
    Inför och under sammanställningen av varje tabell lästes svaren igenom och analyserades för 
att försöka urskilja vad förskollärarna har för inställningar, erfarenheter och förutsättningar för 
fysisk aktivitet. Efter den slutgiltiga tabellen fortsatte analysarbetet och det har fortsatt genom 
hela den resterande delen av processen.  
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6 RESULTAT 
I resultatdelen kommer vi gå igenom det resultat vi fått utifrån de frågeställningar vi haft med 
oss under undersökningen. De underrubriker som resultatdelen är indelad i är baserade på de 
frågeställningar som vi utgått ifrån. Förskollärarna som deltog i intervjuerna benämns som 
Förskollärare 1-6 i resultatet. 

6.1 Femåringars fysiska aktivitet enligt förskollärare 
På frågan om vad förskollärarnas syn på vad fysisk aktivitet är för barn i femårsåldern ger 
förskollärarna svar utifrån olika infallsvinklar. Tre av förskollärarna beskriver hur barn bör röra 
sig för att de ska räknas som fysiskt aktiva, det som nämns är bland annat att klättra, balansera, 
göra kullerbyttor och springa. De andra tre går in på varför femåringar har behov av att röra på 
sig. Förskollärare 1 beskriver till exempel att fysisk aktivitet är viktig för inlärningsförmågan. 
De två andra går även in på vikten av begränsad aktivering vilket en av dem beskriver på 
följande vis. 
 

De [femåringar] har ett extremt behov att röra på sig, så det är inget man 
behöver jobba för utan mer kontrollera det dom har. Just för deras egen 
skull. Att kunna portionera ut det och för att kunna orka med hela dagen. 

(Förskollärare 2) 
 

Förskollärare 5 beskriver också varför femåringar behöver röra sig samt går också in på att de 
behöver begränsas emellanåt, men här med anledning av att de tenderar att ha svårt att varva 
ner när de väl har aktiverats. 
 

Dom [femåringar] har ju börjat växa ur sin kropp och börjar bli lite 
gängliga och behöver verkligen det här [fysisk aktivitet]. Vissa barn 
behöver mer än man kan ge. Andra barn behöver hjälp att inte blir 
överaktiverade. 

(Förskollärare 5) 

6.2 Förskollärares inställningar till samt egna 
erfarenheter av fysisk aktivitet 

Förskollärarna berättar att fysisk aktivitet har varit en del av deras utbildning, men att det inte 
har varit tillräckligt. Förskollärare 1 svarade att hen hade önskat se mer av fysisk aktivitet i 
utbildningen i och med de kognitiva fördelarna. Hen är inte ensam om att uttrycka en viss 
besvikelse över att det inte funnits mer innehåll med fokus på fysisk aktivitet i utbildningen. 
Förskollärare 5 beskriver skillnaden mellan nutidens förskola och 80-talets, då det var stort 
fokus på fysisk aktivitet samt rörelse. Hen berättar såhär: 
 

...under 80-talet så var det väldigt mycket fortbildningar, projektarbeten 
och annat så här kring rörelsen. Rörelse och drama, det var så aktuellt. 

(Förskollärare 5) 
 

När det kommer till att utöva fysiska aktiviteter är det två av de sex förskollärarna som har en 
fysiskt aktiv fritid i dagsläget. 
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Jag är ju hästmänniska och segelmänniska. Och det är ju två aktiviteter 
som är väldigt fysiska, fast man inte riktigt tänker på det så fysiskt. 

(Förskollärare 2) 
 

Resterande av förskollärarna har utövat någon form av fysisk aktivitet i yngre ålder, men säger 
att det inte blir av så ofta som de önskar nu för tiden. 
 

Jag var väldigt aktiv när jag var yngre, basket, volleyboll och gymnastik. 
Jag vill spela nu, men har inte möjlighet. 

(Förskollärare 6) 
 

Alla förskollärarna uttrycker en positiv inställning till fysisk aktivitet och de flesta värdesätter 
den spontana fysiska aktiviteten högre än den planerade. Två av förskollärarna pratar om hur 
viktig den fysiska aktiviteten är. Förskollärare 3 tycker den fysiska aktiviteten är viktig att få in 
i de vardagsrutinerna som finns för att hen upplever att människor idag är mycket stillasittande. 
 

...den fysiska aktiviteten överhuvudtaget är ju väldigt viktig idag och 
särskilt nu i det här samhället vi lever i där allt är så mycket 
stillasittande, så det är klart att det är viktigt att få in det och får man in 
det som en vardagsgrej så i vardagen så tror jag att man får ett bra 
resultat i slutändan, för då blir det inte ett projekt utan något man bara 
gör. 

(Förskollärare 3) 
 

Förskollärare 6 jämförde Sveriges kultur kring barns fysiska aktivitet, där många barn är med i 
föreningar som har med fysisk aktivitet att göra, med kulturen från sitt hemland som hen 
beskrev på följande sätt: 
 

I [hemlandet] var det inte så viktigt att barn rörde sig innan skolan. Det 
var skolans ansvar, hemma skulle jag stoppat barnen om de ville cykla. 
Det är kulturen. [...] Här i Sverige är många barn privat väldigt aktiva 
med gymnastik med mera. Det är bra. Barn behöver röra på sig så de 
mår bra sen, i framtiden. 

(Förskollärare 6) 
 

På frågan om hur förskollärarna synliggör och dokumenterar arbetet kring fysisk aktivitet 
beskriver hälften av dem bilderna som ett viktigt redskap. Till exempel tar Förskollärare 3 och 
hens kolleger kort och sätter in i en digital fotoram som rullar av sig själv. Avdelningen som 
Förskollärare 5 jobbar på är nyrenoverad vilket gör att de inte hunnit visa så mycket av 
verksamheten än, men hen beskriver ändå hur de planerat att göra. 

 
Just nu kan jag säga att om du går in på vår avdelning så tror du inte att 
vi dokumenterar nåt för vi har bytt ut allt och inte fått upp nånting på 
vår nya anslagstavla, men det beror på att vi vart på en nyrenoverad 
avdelning endast en vecka. Men vi brukar sätta upp mycket bilder och 
sånt utifrån vad vi jobbar med för område. 

(Förskollärare 5) 
 

Utöver bilder så använder sig de flesta av förskollärarna av ett par datorsystem där 
förskollärarna kan visa verksamheten digitalt för vårdnadshavarna. 
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En gång i veckan skriver vi på [kommunens datorsystem] och sedan 
skriver vi i ett månadsbrev allt som vi har gjort. Tiden finns egentligen 
inte, jag vill hellre vara med barnen, de är det viktigaste. 

(Förskollärare 6) 
 

Vid frågan om vad för styrdokument som användes svarade Förskollärare 1 att förskolan i sig 
inte har dokument, men nämnde läroplanen, barnkonventionen och kommunens riktlinjer 
istället. 
 

Vi har ju läroplanen och de allmänna riktlinjerna, bland annat från 
barnkonventionen. Kommunen har ju styrdokument, men det är inget 
som säger att vi ska ha 45 minuters rörelse varje dag. Detta kanske jag 
skulle kunna lite bättre, men det är inget som jag har sett eller fått tagit 
del utav iallafall. 

(Förskollärare 1) 

6.3 Genomförande av och förutsättningar för planerad 
fysisk aktivitet 

På ett ungefär får förskollärarna ihop mellan en till fyra timmars planerad fysisk aktivitet per 
månad. Mer exakta siffror är svårt att avgöra utifrån svaren från intervjuerna. Några av 
förskollärarna upplever däremot att utevistelsen i skogen och på förskolegården i sig är 
tillräcklig för att tillfredsställa barnens behov av rörelse då de flesta barnen aktiverar sig själva 
och gör det på sina egna villkor. 
 

Det är ju när vi går till skogen men det vi gör då är att då planerar vi 
egentligen inte den tiden, utan dom får utmana sig själv..., inte utmana 
sig själva, men dom får leka själva där. Så vi har inte så mycket planerad 
aktivitet när vi är i skogen och då, då utmanar man ju sig själv lite granna 
också och vi uppmuntrar till att prova på saker där också. Men inte att 
vi har planerat det. 

(Förskollärare 4) 
 

Arbetslaget som Förskollärare 2 jobbar i har valt att strukturera upp inomhusmiljön för att 
minska det spring som annars uppstår inomhus. 
 

Sen så har vi inomhusmiljön som är väldigt bra för oss pedagoger, för 
det är ju så att vi har ett stort rum och så har vi små rum som utgår 
därifrån så står man eller sitter så har du full koll i alla rum. På så sätt är 
det väldigt bra. Och det gynnar ju inte heller till att springa runt. Inne 
vill man ju begränsa den fria rörligheten samtidigt som vi vill 
uppmuntra den lilla rörligheten. 

(Förskollärare 2) 
 

Fysisk aktivitet är något som förskollärarna överlag arbetar mer spontant med. Förskollärare 5 
arbetar medvetet spontant för att kunna lyssna in barngruppen. Hen använder sig av tidigare 
erfarenheter samt kunskaper för att kunna göra detta på ett effektivt sätt. 
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Oj, alltså det [fysisk aktivitet] ingår ju i våra utevistelser oftast. Det ingår 
ju någonting i varje samling och så vidare. Nu är jag ju så gammal att 
jag jobbar ju väldigt mycket på gehör som jag brukar säga så att man får 
ju också se till, finns det behov just idag för dom här barnen? Eller finns 
det intresse och så vidare? Man ser till gruppens, hur den mår just nu. 
Ibland kanske jag har planerat någonting som inte alls fungerar för att 
barnen har för mycket behov av att röra sig och hoppa och studsa, då får 
man ta till nånting sånt istället. 

(Förskollärare 5) 
 

De planerade fysiska aktiviteterna finns med i den pedagogiska verksamheten, men några av 
förskollärarna uttrycker att det vore bra om det blev mer utav den sortens aktiviteter. 
 

Det skulle vi kunna ha fler gånger. Jag tycker ju att det hänger ihop, rör 
man sig så tränar man även hjärnan, rör dig lär dig. 

(Förskollärare 1) 
 

Utomhus-miljöerna är de platser som enligt förskollärarna är mest utmanande för barnen. 
Merparten av förskollärarna anser att de egna förskolegårdarna är utformade på ett sådant sätt 
att de kan utmana barnen fysiskt. Alla förskollärarna vi har intervjuat arbetar på förskolor med 
skogsmiljö någorlunda nära eller som en del av förskolans egna gård. 
 

Utsidan tycker jag är helt okej, den är utformad på ett sätt att det finns 
springytor och det finns rörelseytor men det finns också möjligheter till 
att varva springning och klättrande, hopp och lek på ett bra sätt. 

(Förskollärare 3) 
 

Dock är den fysiska aktiviteten inte begränsad till den egna gården och skogen, utan några har 
samt tar tillvara på möjligheterna att besöka lekplatser, lekhallar med mera. Även Förskollärare 
2 tog upp fördelarna med att ha nära till skog samt en närliggande gymnastikhall för att ge 
barnen möjlighet till fysisk aktivitet. 
 

Vi försöker gå med de större barnen, vi går mycket till skogen, till 
granngårdarna, vi försöker, när det är lov och så på skolorna så bokar vi 
gympahallen. 

(Förskollärare 2) 
 

Förskollärare 5 tar även upp att de har möjlighet att ta sig till olika platser i närmiljön som är 
utformade för fysisk aktivitet. 
 

Ute har ju vi en väldigt bra, eller väldigt bra ska jag inte säga, men vi 
har en gård som vi är väldigt mycket ute på, men tar också tillvara på 
det som finns runtomkring. Vi har en fantastisk skog på nära håll. Vi har 
otroligt många lekplatser som vi kan besöka, det finns fotbollsplaner, 
det finns en väldigt fin nybyggd lekplats just nu. Precis ovanför oss här 
är det en fantastisk lekplats med jättemånga möjligheter. 

(Förskollärare 5) 
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Förskollärare 6 tar också upp att de har möjlighet att ta sig till andra utflyktsmål än skogen. 
 

Det påverkar inte mycket. Vi ligger i utkanten av staden och har 
möjlighet att ta bussen till badhuset bland annat. 

(Förskollärare 6) 
 

Även om förskollärarna ansåg att tiden samt miljöerna inte riktigt räckte till för att genomföra 
planerad fysisk aktivitet, hittade de lösningar för att få med det i den dagliga verksamheten. 
 

Ja, just nu har vi faktiskt en helt nyrenoverad avdelning som är helt 
nyrenoverad. Och vi jobbar ju mycket med det här att hitta mötesplatser 
och rum i rummen [...] Det ska finnas ett rum för lugn och ro, och det 
ska finnas ett rum för, där man kan röra sig lite grann och det ska finnas 
ett rum för möten två och två och det ska finnas ett rum där man kan 
vara många så att, vi försöker. 

(Förskollärare 5) 
 

En underlättande faktor till arbetet med fysisk aktivitet var enligt Förskollärare 6 hens 
engagerade chef som stöttar och uppmuntrar till arbete kring barns hälsa och fysiska aktivitet. 
En annan av de sex förskollärarna, Förskollärare 4, hade gått flera kurser i Friskis & Svettis 
barnanpassade program, miniröris, som kompetensutveckling. Förskollärare 2 tog upp vikten i 
att ha ett bra fungerande arbetslag som kompletterar varandra på ett positivt sätt samt hur de 
löser verksamheten när deras planeringstid uteblir, eftersom de då inte behöver sitta ner och 
strukturera upp dagarna. 

 

6.4 Hinder för planerad fysisk aktivitet och 
förskollärarnas lösningar 

Förskollärarna beskriver vid intervjuerna lokalerna som för små för att egentligen erbjuda 
möjligheter till fysisk aktivitet inomhus. I ett av fallen tas det upp som ett medvetet val av 
arbetslaget själva. 
 

Vi kan ju börja med innemiljöerna, så tycker jag egentligen inte att vi 
har några fysiska innemiljöer om man säger så. Med rörelse där man får 
tillåtelse till att hoppa och skutta och så. Det är för lite plats för det helt 
enkelt. 

(Förskollärare 4) 
 

Förskollärare 1 förklarade att de har ett stort rum där de kan utöva fysiska aktiviteter, men att 
rummet inte används så ofta som de hade möjlighet till. 
 

Vi skulle kunna, och där får jag själv ge mig en liten pekpinne, vi skulle 
kunna vara bättre på att använda lekhallen exempelvis. För den är ju 
verkligen bra för rörelse, för både de stora barnen och de små barnen. 
Vi använder den en gång i veckan för gymnastik. Utöver det så är vi 
väldigt sällan där. 

(Förskollärare 1) 
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Det är några av förskollärarna som även uttrycker att utemiljön inte riktigt är tillräcklig då 
gården som är i anslutning till förskolorna inte har så mycket fysiskt utmanande material. 
 

Då är det väl så hemskt att de [femåringarna] har varit här så länge att 
dom kan dom utmaningarna här. [...] vissa [klätterställningar] finns ju 
då de inte når att klättra högst upp förrän de är en viss längd, vågar eller 
sådana saker. Men det finns det ju inte här. Det som finns är en 
kompisgunga, det är väl den utmaningen som är mest motorisk, sedan 
har vi ju att man kan gå balansgång på ett ställe med fjädrar i så att man 
kan klara av det när man får lite mer stabilitet i sig. Sen är det inte mer. 

(Förskollärare 4) 
 

Hälften av förskollärarna upplever att de inte har kunnat påverka miljöns utformning, även om 
de skulle vilja göra det. En av förskollärarna uttrycker osäker kring om möjligheten verkligen 
funnits. 
 

Vi har inte kunnat påverka den [gården] överhuvudtaget. Tyvärr har vi 
inte ens godkänt att vara på gården då den inte är slutbesiktigad. Tyvärr 
har inte kommunen sett till barnens bästa i den här situationen. 

(Förskollärare 2) 
 

Vad det gäller styrdokument som definierar fysisk aktivitet samt reglerar arbetssätten kring det, 
så verkar få ha tillgång till något sådant material. 
 

Nu så är det inget som kommer upp på veckomöten som vi har där 
chefen är med och det är inget som pratas om i huset eller överlag. Det 
är ingen som pratar om vikten av fysisk aktivitet. [...] Kommunen har ju 
styrdokument, men det är inget som säger att vi ska ha 45 minuters 
rörelse varje dag. Detta kanske jag skulle kunna lite bättre, men det är 
inget som jag har sett eller fått tagit del utav iallafall. 

(Förskollärare 1) 
 

Även om personal har efterfrågat dokument och riktlinjer kring hur de ska arbeta med fysisk 
aktivitet så upplevs det av en del som svårt att få stöttning från chefen. 
 

Vi har efterfrågat sedan start att vi vill ha något typ sånt verktyg. Men 
vi har precis fått en ny chef så vi har fått lägga allt på is tyvärr. Där jag 
jobbade förut hade vi en ganska så ordentlig sån dokumentation. Men 
just dokumentationen på det här stället har inte riktigt kommit igång. 

(Förskollärare 2) 
 

Det går inte att svara på exakt hur mycket tid som förskollärarna lägger på att särskilt planera 
fysisk aktivitet eftersom planeringstiden är till för att täcka upp alla förskolans områden. Vid 
frågan om planeringstiden svarar fyra av förskollärarna att de upplever att tiden för planering 
kring all form av verksamhet överlag är bristfällig. 
 

En till två timmars planeringstid per vecka för att planera allt, inte bara 
fysisk aktivitet. 

(Förskollärare 6) 
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Den minsta nämnda tiden ligger på totalt 30 minuter per vecka. 
 

Det är ju så här att vi ska enligt skolverket, rekommenderat, att man ska 
ha 6 timmars planeringstid i veckan. Jag har som heltidsarbetande 
förskollärare 0,5 i veckan. Vilket i första hand går åt till att prata barn, 
barns välmående, så tyvärr är inte det prioriterat att planera om det. 

(Förskollärare 2) 
 

Även om två av förskollärarna delger att de har möjlighet till tillräcklig planeringstid så påpekar 
en av dem att den riskerar att prioriteras bort. 
 

Vi har egentligen tillräckligt med planeringstid och sedan finns det ju 
mycket som påverkar den planeringstiden. Det räcker ju att någon är 
borta i arbetslaget och då kanske man inte kan lämna och det räcker att 
det kanske är ett annat möte som är viktigare än att ha planeringstid. 

(Förskollärare 5) 
 

En av förskolorna har slutat att dokumentera med hjälp av bilder efter att personuppgiftslagen 
GDPR trätt i kraft. 
 

Förr hade vi portfolios, fotograferade, vi hängde upp i hallen, vi filmade 
och visade upp på möten och sådana saker, då gick det att göra det 
ganska tydligt. För ni tänker jag inte rent på den skrivna 
dokumentationen, nu menar jag på annat sätt. Efter GDPR för vi ju inte 
göra någonting sånt. 

(Förskollärare 2) 
 

Vid frågan om förskollärarna tycker att det är tillräckligt med planerade fysiska aktiviteter i 
verksamheten tycker de flesta att det behövs mer planerade aktiviteter med fysisk inriktning. 
 

Nej. Dels tycker jag inte att den är tillräcklig för att just planeringstiden 
inte finns, överhuvudtaget, det är en jättestor bit. 

(Förskollärare 2) 
 

Förskollärare 6 uttrycker att de har tillräckligt, men att det är något som de vill ha mer av. 
 

Ja, men man vill ha mer, man vill alltid ha mer. Vi har idrottshallen två 
gånger i månaden, men jag vill ha varje vecka. 

(Förskollärare 6) 
 

Tid och ekonomi var något som togs upp som ett hinder för att genomföra verksamheten. 
 

Tyvärr så är det ju så att man är ekonomiskt hindrad, man är tidshindrad, 
och det skapar ju en frustration för det finns väldigt många pedagoger 
ute i landet som är otroligt uppfinningsrika och har kanon idéer men 
man når inte riktigt fram. Och det är lite frustrerande. 

(Förskollärare 2) 
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6.4.1 Lösningar 
Även om förskollärarna ansåg att vissa faktorer gjorde att det blev svårt att genomföra planerad 
fysisk aktivitet samt få med fysisk aktivitet i verksamheten, hittade de lösningar för att få med 
det i vardagen. Som Förskollärare 5 beskriver så försöker de göra rum i rummen med fokus på 
olika områden, däribland rörelse och aktivitet. De flesta av förskollärarna strävar trots det efter 
att försöka genomföra fysiska aktiviteter vid exempelvis samlingar i den mån miljön tillåter. 
 

Innemiljön ska ju täcka mycket, så det blir ju svårt och får den 
inbjudande [...] vi har ju ett litet större rum som vi kan använda till lite 
mer fysiska aktiviteter. 

(Förskollärare 1) 
 

Förskollärare 4 berättar hur de med hjälp av skogen som plattform kan ge barnen möjlighet till 
fysisk aktivitet när den inte är planerad. Hen tar även upp att det kan vara svårt att komma iväg 
till skogen med hela barngruppen och delar med sig av en långsiktig lösning för att kunna ta 
med hela barngruppen till skogen under vårterminen. 
 

Jag har jobbat ihop med en kollega innan och vi har vart ute mer i 
skogen. Det beror på barngruppen lite grann också, hur 
sammansättningen ser ut [...] nu känner vi att vi kan börja gå iväg på 
måndagar, då är vi lite färre och så vårat mål är till nästa termin att vi 
ska kunna gå en dag när alla barn är med här. Så att vi liksom har skolat 
in de flesta i skogen och så kommer ytterligare några till så att dom får 
lära sig av de andra. 

(Förskollärare 4) 
 

En underlättande faktor till arbetet med fysisk aktivitet var enligt Förskollärare 6 hens 
engagerade chef som stöttar och uppmuntrar till arbete kring barns hälsa och fysiska aktivitet. 
En annan av de sex förskollärarna, Förskollärare 4, hade gått flera kurser i miniröris som 
kompetensutveckling. Även arbetslagets sammansättning lyfts som en viktig faktor, 
Förskollärare 2 säger att det är bra att ha ett arbetslag som fungerar bra för att stötta upp varandra 
i jobbiga och svåra situationer, samt för att utveckla verksamheten. 
    För att kompensera för tidsbristen vid planering så arbetar Förskollärare 2 mer spontant med 
verksamhet som har med fysisk aktivitet att göra, men hen upplever det inte som något som är 
hållbart i längden. 
 

Vi har ju försökt lösa det med att vi är i nuet, vi finns här och nu, och 
som sagt har vi ett väldigt bra arbetslag så vi behöver inte sitta ner och 
strukturera upp en sån dag utan vi löser det ganska så bra här och då, här 
och nu. Och det är ju inte bra, det håller ju inte i längden och framförallt 
så blir det ju inte dokumenterat. 

(Förskollärare 2) 
 

Trots svårigheterna med GDPR har de hittat en lösning kring hur de kan synliggöra 
verksamheten. 
 

Så rent krasst så har vi ju tänkt såhär att det lättaste sättet är att bjuda in 
föräldrarna hit eller våran chef eller våra kollegor eller andra elever, och 
se faktiskt hur vi gör rent direkt, live så att säga. Men det är svårt. Det 
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är jättesvårt. Vi försöker filma genom paddan så att vi visar barnen 
själva, men det får ju inte sparas. 

(Förskollärare 2) 

6.5 Sammanfattning 
När det kommer till frågan om förskollärarnas syn på femåringars fysiska aktivitet tolkades 
frågan olika, hälften svarar på hur och hälften på varför, vilket ger olika infallsvinklar. Alla 
förskollärarna har en positiv inställning till fysisk aktivitet, men den spontana aktiviteten är 
högre värderad än den planerade i de flesta fallen. Även om de har fått lära sig om barns fysiska 
aktivitet i sina utbildningar så önskar de flesta att de fått mer. 
    Innemiljöns utformning, planeringstiden och tillgång till kompetensutveckling upplevs 
generellt sett bristfällig sett till barns fysiska aktivitet. Gårdens utformning är för det mesta 
utmanande och skog samt andra utflyktsmål utgör för det mesta viktiga komplement. I likhet 
med planeringstiden så upplevdes tiden för genomförandet av planerade fysiska aktiviteter 
otillräcklig. 
    Förskollärarna beskriver olika hinder som de möter i sin verksamhet och tar upp de lösningar 
de har för att bemöta dessa. 
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7 DISKUSSION 
7.1 Femåringars fysiska aktivitet 
Förskollärarna visar på kunskaper kring vad fysiskt utmanande aktivitet är för femåringar när 
de beskriver allt från att springa och klättra till att hoppa och göra kullerbyttor. En av 
förskollärarna förklarade varför det är viktigt att barnen rör på sig som exempel för att utveckla 
kännedom om sin egen kropp samt för att fysisk aktivitet främjar det kognitiva. Några av 
förskollärarna gick även in på att det är bra att etablera positiva vanor i förskolan eftersom 
vardagen i sig ofta är stillasittande. De uttrycker att de upplever att samhället har blivit mer 
stillasittande idag än förr, men ett par av dem ser också ett behov av att skapa en balans så att 
vissa barn inte blir överaktiverade. 
    WHO:s (2010, s. 19) definition av fysisk aktivitet är, som tidigare nämnt, pulshöjande 
aktiviteter såsom springa, cykla, dansa med mera, vilket är liknande den definitionen som 
förskollärarna har av fysisk aktivitet. Schäfer Elinder och Faskunger (2006, ss. 31-32) påpekar 
i sin rapport att fysisk aktivitet är viktigt för det kognitiva, det främjar även individens 
stresshantering samt självkänsla. De lyfter också att fördelar som kommer av fysisk aktivitet 
exempelvis är att det ger en förbättrad fysisk och psykisk hälsa överlag samt kan bidra till att 
motverka vissa sjukdomar (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, ss. 8-9). Faskunger (2008, ss. 
13, 19) lyfter i sin egen rapport även samhällets utveckling samt hur det har påverkat dagens 
rörelsefrihet och att det resulterat i mer stillasittande aktiviteter idag än vad det var förr vilket 
kan leda till fler som bär på övervikt och fetma. Statistik från Barnhälsovårdsenheten (2016, s. 
14) visar att övervikten och fetman bland barn i fyraårsåldern i Stockholm har minskat sedan 
2005, men de tror inte att det är en ihållande trend så som det ser ut nu utan att procentenheterna 
kommer öka igen. 
    Vi anser att förskollärarna är väl medvetna om fysisk aktivitet för barn i femårsåldern och 
fördelarna med att röra på sig så som att det stärker barnens motorik och självkontroll. Deras 
definitioner av vad fysisk aktivitet är samt bör vara kan därför till viss del kopplas ihop med 
den forskning vi använt oss av under vår undersökning. Likt det Sträng och Persson (2003, s. 
38) beskriver om samspelssituationernas möjlighet till kunskapsutbyte skulle förskollärarna 
kunna dela med sig av sina kunskaper om fördelarna med fysisk aktivitet. Vi kan inte säga att 
förskollärarna har ett sociokulturellt tänk i det här avseendet, men de har helt klart möjlighet 
för det.   

7.2 Förskollärares inställningar till samt erfarenheter 
av fysisk aktivitet 

Förskollärarna uttryckte positiva inställningar till fysisk aktivitet. Att ha kunskap kring ämnet 
fysisk aktivitet var viktig för förskollärarna och de berättade att de var besvikna över att det inte 
funnits mer om fysisk aktivitet i deras utbildning. Däremot har mer än hälften varit eller är 
fysiskt aktiva på fritiden. Förskollärarna berättar att de har med fysisk aktivitet i sin verksamhet, 
men att det skulle vara bra om de fick med mer utav den för att ge barnen en grundläggande 
förståelse för hälsa och rörelse. Eftersom förskollärarna säger sig uppleva att barn har ett 
generellt behov av att röra på sig verkar inställningen emellanåt vara att det för det mesta inte 
behövs så mycket mer än att erbjuda dem möjligheten och en god fysisk miljö. 
    Förskollärarnas svar sträcker sig tillbaka till 1980-talet. På den tiden lades fokus enligt 
Förskollärare 5 på fysisk aktivitet och drama som redskap för ökad kognition och 
språkutveckling. Resultatet av arbetet verkar, baserat på svaren från Förskollärare 4, ha varit 
synligt in på början av 1990-talet då arbetet med fysisk aktivitet ska ha varit mer etablerat än 
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idag. Enligt Förskollärare 5 är det vardagliga arbetet med fysisk aktivitet så naturligt att hen 
arbetar mer på gehör, efter barngruppens dagliga behov, än med i förväg planerad fysisk 
aktivitet. Två av de andra förskollärarna tar upp hur deras fysiskt aktiva fritidsintressen formar 
deras inställning och arbetssätt och att de vill dela med sig av den härliga känslan att röra på sig 
till barnen. Att vara måna om den positiva känslan på det sättet är en av byggstenarna för 
undervisning inom begreppet scaffolding. I sig är det inte tillräckligt, men vid planerad aktivitet 
är det troligt att förskollärarnas arbetssätt kan komma att räknas som scaffolding. Det som 
saknas är introduktion, regler, målsättning, reglering av svårighetsgrad och att barnen ges mer 
frihet samt mindre stöd allt eftersom det utvecklas, vilket faller sig naturligt vid planeringen av 
de flesta aktiviteter (Bråten & Thurmann-Moe 1998, ss. 110-111). 
    Sem Obeng (2009, ss. 50, 53, 57) och Derscheid et al. (2010, ss. 272-274; 2014, ss. 272-274) 
har genomfört studier som visar på vikten av utbildning samt kunskap om fysisk aktivitet bland 
personal i förskolan. Bjørgen och Svendsen gjorde en studie i Norge vars syfte var att ta reda 
på pedagogernas erfarenheter kring arbetet med fysisk aktivitet. Studien kommer bland annat 
fram till att pedagogerna tycker att det är viktigt att vara en fysisk förebild för att lättare göra 
fysisk aktivitet till en mer naturlig del i vardagen (Bjørgen & Svendsen 2015, ss. 262-268). Lpfö 
18 (2018, s. 10) tar upp vikten av fysisk aktivitet för att göra barnen medvetna om hälsa och 
välbefinnande. 
    Vi upplever att förskollärarna har en god inställning till fysisk aktivitet vilket vi tror är viktigt 
för att kunna förmedla positiva erfarenheter till barnen likt det sätt som Sträng och Persson 
(2003, s. 38) beskriver som samspelssituationer inom den sociokulturella teorin. Det är enligt 
den sociokulturella teorin genom god kunskap om området som läraren på bästa sätt kan lägga 
upp strategier och anpassa aktiviteterna samt miljön för att utmana barnet på en lagom nivå för 
att det ska utvecklas på bästa sätt (Bråten & Thurmann-Moe 1998, ss. 110-111; Sträng & 
Persson 2003, ss. 38-39; Vygotskij 1999a, s. 21; Vygotskij 1999b, s. 124). På samma sätt tror 
vi att det krävs kunskap för att kunna förmedla mer än bara en lustfylld upplevelse. Det krävs 
kunskap för att aktiviteten ska kunna utmana barnen på en lagom nivå på det sätt som beskrivs 
av Sträng och Persson (2003, ss. 38-39) som den närmaste utvecklingszonen. Kunskapen 
kommer bland annat från lång erfarenhet, som till exempel den Förskollärare 5 har, men den 
kommer även från utbildning. Vi upplever samma sak som förskollärarna beskriver, att 
utbildningen varit otillräcklig när det kommer till fysisk aktivitet. Vi tycker att vi fått för lite av 
just fysisk aktivitet under vår utbildning. Det är däremot upplyftande att Förskollärare 4 
berättade att olika utbildningar har olika stort fokus på fysisk aktivitet så det finns 
nyexaminerande som har med sig mer av det i ryggsäcken än vi själva har. 
    Det arbete som gjordes under 1980-talet tror vi är en av de trender vi själva upplever finns i 
förskolans värld. Nuförtiden tycker vi att det verkar vara mer fokus på digitala redskap och 
kunskapsämnen såsom matematik och naturkunskap. Det är bra på sitt sätt, men samtidigt 
tycker vi att det behövs en ny trend för att främja den fysiska aktiviteten i förskolan. Likt 
förskollärarna så ser vi att barnen har behov av och generellt sett en vilja att röra på sig. Däremot 
gick vi in i studien med erfarenheter av barn som nästan varje utevistelse vi deltagit i kan ligga 
orörliga i en kompisgunga eller sitta stilla i en sandlåda hela tiden. Det trots att miljön enligt 
oss själva och enligt nästan alla andra barn inbjuder till varierad fysisk aktivitet. Det visar enligt 
oss vikten av ett medvetet samt engagerat tänkande kring fysisk aktivitet och att det inte alltid 
räcker med att planera miljön utan att det behövs planerad fysisk aktivitet. 
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7.3 Genomförande av och förutsättningar för planerad 
fysisk aktivitet 

Förskollärarna som deltog i vår undersökning beskrev varierade miljöer med olika 
förutsättningar. Det verkar som om alla ansåg att utomhusmiljön är ett av de främsta redskapen 
i arbetet med barn fysiska aktiviteter. Skogen beskrevs av de flesta som särskilt utmanande för 
barnen och mer än hälften beskrev den som en värdefull kompletterande miljö som de försökte 
gå till minst en gång i veckan. Beroende på förskolans placering hade de även tillgång till olika 
platser som var särskilt utformade för fysisk aktivitet, såsom idrottshallar, lekplatser, 
fotbollsplaner och simhallar. Förskollärarna var mer inne på att utforma miljön eller gå till en 
miljö som redan utmanar barnen fysiskt än att planera verksamheten. Att planera vad för miljö 
barnen ska vistas i är något som faller in under Vygotskijs (1999a, s. 21; 1999b, s. 124) idéer 
på hur en lärare med hjälp av den närmaste utvecklingszonen kan hjälpa barn att utvecklas. 
Ideellt ska barnen enligt Vygotskij vara i dessa utmanande miljöer dagligen och dagligen var 
förskollärarnas barngrupper ute på gårdarna, men enligt förskollärarnas svar verkade graden av 
utmaning variera kraftigt. Nästan alla tycktes dock vara överens om att inomhusmiljöerna inte 
var anpassade för fysiskt utmanande aktiviteter. I ett par av fallen var lokalerna utformade med 
avsikten att begränsa barnen så att de inte skulle bli överaktiverade och orka med hela dagen på 
förskolan. Däremot verkar för det mesta lokalernas storlek och utformning inte vara upp till 
förskollärarna själva då det är få som upplever att de hade möjlighet att påverka utformningen. 
Trots det verkar de flesta genomföra lärarledda aktiviteter, även om det ibland sker spontant, 
inomhus. 
    En engagerad ledning/rektor verkade, utifrån förskollärarnas svar, vara en viktig del i den 
pedagogiska verksamheten. Några av förskollärarna tog upp att de fått positiv respons på sitt 
arbete, att de fått tillgång till kompetensutveckling samt att de fått material som har med fysiska 
aktiviteter att göra. Däremot var erfarenheterna varierade och det var få som hade tillgång till 
andra styrdokument än Lpfö 18 (2018) när det kommer till fysisk aktivitet. 
    Skolverkets (2016, s. 23) kartläggning visar att det i vissa förskolor vistas fler individer, både 
barn och personal, i lokalerna än vad som rekommenderas ur säkerhetssynpunkt vilket i de 
fallen begränsar den tillgängliga ytan för fysiska aktiviteter avsevärt. Statens folkhälsoinstitut 
(2013, s. 95) beskriver hur samhället förändras hela tiden och att det påverkar de olika miljöerna 
där fysisk aktivitet har kunnat utövas. I likhet med det rapporterar Faskunger (2008, s. 19) att 
samhällets utformning och utveckling allt mer minskar barns frihet till rörelse. Exempel som 
lyfts är användandet av bilar till och från förskolorna, begränsande inomhusmiljöer och ökad 
bevakning, övervakning samt styrning från vuxna i omgivningen. I rapporten tas även vikten 
av hur en inbjudande samt samt utmanande utomhusmiljö är och den mängden tid som barnen 
spenderar utomhus upp (Faskunger 2008, ss. 6-7, 22). Även Bjørgen och Svendsen (2015, ss. 
262-268) tar upp vikten av utomhusmiljön i sin studie som de genomförde på tre norska 
förskolor. Tio pedagoger intervjuades och studien visade att de tycker att det är enklare att vara 
aktiva med barnen utomhus då det faller sig mer naturligt, vilket i sin tur bidrar till att förskolan 
tillgodoser barnens behov av fysisk aktivitet. Deras studie visade även att det var lättare att 
bejaka barnens intresseområden och arbeta med den spontana fysiska aktiviteten. 
Forskningsstudien som Sterdt et al. (2014, ss. 2407-2408, 2419-2420) gjort i Tyskland jämför 
förskolor som har ett systematiskt arbetssätt kring fysisk aktivitet med förskolor som inte 
arbetade systematiskt med det. I studien kom de fram till vikten av att förskolan har en miljö 
som uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet. Resultatet av studien visar även att det inte finns 
någon skillnad i barnens fysiska aktivitet baserat på om och hur förskolorna systematiskt arbetat 
med det. Studien kom istället fram till att vårdnadshavarna var de främsta influenserna när det 
kommer till barns fysiska aktivitet. 
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    Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 18, ss. 19-20) har rektorn bland annat det främsta 
ansvaret att se till så de nationella målen genomförs i förskoleverksamheten. Rektorn har även 
ansvar för personalens kompetensutveckling och tillsammans med förskolans personal 
genomför systematiskt kvalitetsarbete för att identifiera samt åtgärda brister och förbättra 
förskolan. I studien som Wikland et al. (2010, s. 73) genomförde i samband med arbetet Friska 
barn så lyftes vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete samt ett medvetet arbetssätt kring barns 
hälsa i förskola och skola. 
    De olika miljöerna i vårt samhälle är uppenbart viktiga för att barn ska ha en möjlighet till 
att röra på sig. Huruvida inomhusmiljöerna ska erbjuda spontan fysisk aktivitet för barnen är vi 
osäkra kring. Att förändra inomhusmiljön för att bli mer aktiv skulle i och för sig troligtvis bidra 
till att uppmuntra barn att röra sig mer, men i dagsläget spenderas mycket daglig tid ute. Det är 
dessutom nödvändigt att se till verksamheten som helhet, likt förskollärarna som vid intervjun 
beskrev hur de gjort inomhusmiljön mindre fysisk för att barnen exempelvis ska orka med 
dagen. Det är dock upplyftande att se hur förskollärare trots begränsade inomhusmiljöer och 
bristande planeringstid strävar efter att ha lärarledda fysiska aktiviteter. Det är enligt vår 
erfarenhet något som barnen ofta uppskattar. Vi är dock osäkra på om det kanske har att göra 
med hur sällsynt det är på vissa förskolor att de vuxna engagerar sig i fysiska aktiviteter och 
därför blir en spännande raritet. 
    Det är föga förvånande för oss att en engagerad ledning samt rektor och ett välfungerande 
arbetslag stärker arbetet med barns fysiska aktivitet. Däremot är vi förvånade över bristen på 
styrdokument som berör fysisk aktivitet på förskolorna då vi genom utbildningen fått 
uppfattningen att förskolor ska ha en verksamhetsplan och det känns främmande att det inte 
finns med direktiv om fysisk hälsa där i. 

7.4 Hinder för planerad fysisk aktivitet och 
förskollärarnas lösningar 

Resultatet av den här studien visar på att förskollärarna upplever vissa hinder som försvårar 
deras möjligheter till planerad fysisk aktivitet. Ett av hindren var inomhusmiljöerna som 
begränsade den fysiska aktiviteten då lokalerna var för små för att kunna genomföra fysisk 
aktivitet. En av förskollärarna berättade att de har ett större rum som där det finns plats att 
genomföra fysisk aktivitet, men att de inte använder det rummet så mycket som de egentligen 
vill. Även fast många uttryckte att utemiljön var den miljön som erbjöd mest fysisk aktivitet för 
barnen var det några förskollärare som beskrev förskolegårdarna som otillräcklig på grund av 
för lite fysiskt utmanande material. De flesta av förskollärarna hade dessutom inte fått 
möjligheten till att påverka förskolornas olika miljöer. Ytterligare hinder var möjligheten, eller 
bristen därav, att få ut planeringstid. De flesta förskollärarna ansåg att det bland annat var 
bristen på planeringstid som gjorde att det inte blev så mycket av den planerade fysiska 
aktiviteten. Då de väl fick tid till planering var tvungna att fokusera på andra områden, den 
minst nämnda planeringstiden låg på 30 minuter och den skulle fördelas över hela 
verksamheten. 
    Styrdokument från ledning var också något som förskollärarna saknade i sin verksamhet. 
Några tog upp läroplanen som ett styrdokument de arbetade efter, men saknade andra 
styrdokument såsom verksamhetsplan eller dylikt. En av förskollärarna uttryckte att GDPR 
försvårade dokumentationen i verksamheten då exempelvis bilder inte får användas. 
    Som det står under Genomförande av och förutsättningar för planerad fysisk aktivitet så är 
det inte alltid som förskolans lokaler är anpassade efter den verksamheten antal individer i dem 
(Skolverket 2016, s. 23). Dessutom upplever många förskollärare att det är för stora 
barngrupper och att de inte får tillräckligt med tid för planering och pedagogisk utveckling, 
vilket skapar frustration bland förskollärare (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, 
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ss. 10-11; Lärarförbundet 2017a, ss. 4, 7). Eftersom det pedagogiska ansvaret ligger på 
förskollärarna är det viktigt att de kan ta ut sin planeringstid (Lpfö 18, s. 19). Wikland et al. 
(2010, s. 73) och Derscheid et al. (2010, ss. 259, 261-262) påtalar i sina studier vikten av 
systematiskt kvalitetsarbete samt erfarenheter bland förskollärarna för att få kvalitativ fysisk 
aktivitet i förskolan. I 1 kap. 9§ av Skollagen (SFS 2010:800) står det “Utbildningen inom 
skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform [...] oavsett var i landet den anordnas.” 
    En förskollärare som har mycket erfarenheter kan ha lättare att få med den fysiska aktiviteten 
i den pedagogiska verksamheten även om det inte finns tid för planering. Men för att få den 
erfarenheten behövs tid för planering, dokumentation, reflektion och utvärdering. Den 
planerade fysiska aktiviteten ger förskollärare möjlighet att anpassa verksamheten efter barnens 
förmågor samtidigt som de har underlag för dokumentation. Det är något som ligger i fas med 
den närmaste utvecklingszonen. När en mer kompetent individ, i detta fall en vuxen, lägger upp 
den fysiska aktiviteten på en nivå där barnet utmanar sina förmågor med stöttning av denna 
vuxen, ges barnet möjlighet att klara av något som hen kanske inte hade klarat av utan den 
vuxnes hjälp (Säljö 2014, ss. 120-122) 
    Våra erfarenheter kring innemiljöerna när vi varit ute och haft praktik samt arbetat är att 
lokalerna är väldigt små vilket gör att de blir svårt att göra dem inbjudande. Vi upplever att den 
fysiska aktiviteten uppstår oftast utomhus där barnen på eget initiativ får röra på sig och att 
inomhusmiljöerna ofta är till för att uppmuntra kunskapsämnen som exempelvis matematik och 
naturvetenskap. Detta tror vi har att göra med att förskollärarna inte får ut sin planeringstid. Vi 
var medvetna om att det inte finns tillräckligt med planeringstid i förskolan, däremot var vi inte 
beredda på hur lite planeringstid som en del har möjlighet att ta ut. Vi tror att det är särskilt 
viktigt med planering tidigt i en förskollärares yrkesliv, då det är där de även får möjlighet till 
utvärdering och reflektion. På det sättet har de möjlighet att skapa en god pedagogisk bas för 
att sedan arbeta mer spontant och på gehör.  Dock är ändå planering viktigt även för en erfaren 
förskollärare då det ger möjlighet att hämta ny inspiration och kunskap för att utveckla 
verksamheten. Vi tror att den planerade fysiska aktiviteten är lika viktig för barns utveckling 
som den spontana genomförda fysiska aktiviteten då det som sagt ger förskollärarna möjlighet 
till utvärdering och utveckling. 
    Eftersom mycket av den omsorg och undervisning som bedrivs i förskolan är beroende av 
personalens egna erfarenheter samt olika utbildningar förstår vi att det blir svårt att leva upp till 
alla förväntningar. Att personalen däremot inte ges samma förutsättningar, där det till exempel 
kan skilja två timmar i planeringstiden upplever vi som oroväckande. Svaren från intervjuerna 
speglar i stort våra egna erfarenheter från att ha varit ute och vikarierat eller praktiserat i 
förskolor samt de rapporter som vi hittat om tidsbrist för planering, barngrupper samt brist på 
pedagogisk utvecklingstid. Bristen på planeringstid är allvarlig i några fall med tanke på de 
studier från Wikland et al. (2010, s. 73) och Derscheid et al. (2010, ss. 259, 261-262) som 
beskriver vikten av systematiskt kvalitetsarbete. Om vi jämför det med den närmaste 
utvecklingszonen, där den vuxne ska finnas som en hjälpande hand till barnen i förskolan, kan 
de stora barngrupperna samt den minskade planeringstiden göra att barnen inte får den stöttning 
som de behöver ha för att klara olika uppgifter. Sträng & Persson (2003, s. 38) beskriver bland 
annat att förskollärares har skyldighet att stötta barnens i deras utvecklingsprocess i olika 
inlärningssituationer. Vi anser att verksamheten ska anpassas efter barnen för att kunna erbjuda 
bra och effektiva lärmiljöer i likhet med det som Bråten och Thurmann-Moe (1998, ss. 110-
111) beskriver som scaffolding och som Sträng och Persson (2003, ss. 38-39) beskriver hur 
lärare ska arbeta med den närmaste utvecklingszonen. 
    Att förskollärarna inte har fått tillgång till några andra styrdokument än läroplanen känns 
bekymmersamt. Vi har fått veta genom vår utbildning att ha andra styrdokument som till 
exempel en verksamhetsplan eller andra riktlinjer är något som ska finnas i verksamheterna. 
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    Vi tror att bristen på planeringstid, bristande miljöer samt att tillgången till fler styrdokument 
än Lpfö 18 (2018), gör att det inte genomförs tillräckligt med planerad fysisk aktivitet i 
förskolan för att barnen ska leva upp till WHO:s (2010, s. 7) rekommendationer om daglig 
aktivitet. Med tillräckligt menar vi hur mycket barn bör röra sig i relation till hur mycket tid de 
spenderar på förskolan.   

7.4.1 Lösningar 
Alla förskollärarna vi har intervjuat arbetar på förskolor med skogsmiljö någorlunda nära, samt 
några med lekplatser, fotbollsplaner och lekhallar. De här utvidgade miljöerna för förskolorna 
gör det naturligt för barn att röra sig och tycks användas av förskollärarna för att aktivera barn 
utan att behöva lägga den knappa planeringstiden som finns på det. Beroende på hur de arbetar 
med och planerar miljön så kan deras arbetssätt ligga inom ramarna för Vygotskijs (1999a, s. 
21; 1999b, s. 124) tankar om hur läraren kan arbeta med miljön för att på bästa sätt främja barns 
utveckling och inlärning. En del av förskollärarnas lösningar uppkommer för att hantera 
situationer då de uppstår, medan andra lösningar uppkommit för att försöka skapa en hållbar 
vardag för fysiska aktiviteter i längden. Ett exempel på det är när Förskollärare 4 bara tar med 
delar av barngruppen till skogen, det är för att det ska vara säkert för barn och pedagoger att gå 
till skogen i helgrupp. 
    Dokumentation är ett redskap som används för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan 
och tidigare har det inte varit några större hinder eller frågetecken kring användandet av bilder 
samt digitalt skriven text. Efter GDPR har de flesta vi intervjuat fortsatt sin dokumentation som 
tidigare, men på den förskola där bildtagning inte är tillåtet så har förskollärarna löst det genom 
att bjuda in vårdnadshavarna samt förskolechefen för visa upp verksamheten på plats. 
    Den fysiska miljö som barn erbjuds är enligt Sterdt et al. (2014, s. 2021) och Faskunger 
(2008, s. 19) en viktig faktor för att få barnen att röra sig. Granskningen som Wikland et al. 
(2010, ss. 14, 73) gjorde i samband med projektet Friska barn visar på att dokumentation och 
systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del i att förstärka förskollärarnas ledarroll vid fysisk 
aktivitet och hälsa. 
    Det blir uppenbart i studien att förskollärarna gör sitt absolut bästa med de förutsättningar, 
erfarenheter och kunskaper de har tillgång till. Det är inte alltid de har de förutsättningar som 
krävs för att planera och genomföra planerad fysisk verksamhet så deras förmåga att 
improvisera, reagera och spontant agera tillsammans med barnen är ett av de viktigaste 
redskapen de har att tillgå. Med den här tidsbristen i åtanke och det faktum att barn generellt 
sett har ett behov av, och en vilja att, röra sig är det inte förvånande att personalen prioriterar 
den fysiskt inbjudande miljöns betydelse framför de planerade aktiviteterna. 

7.5 Metoddiskussion 
Att använda kvalitativ metod i form av intervjuer tycker vi nu i efterhand var ett bra sätt att få 
information om vårt undersökningsområde och att det hjälpt oss få svar på vårt syfte samt 
frågeställningar. Men efter att ha analyserat genomförandet av vår metod kan vi se vad som 
fungerade samt hur vi skulle kunnat göra istället och gjort bättre. Valet av att sätta oss och 
skriva vårt missivbrev, intervjufrågor, samtyckeslappar samt lappen om hantering av 
personuppgifter gjorde att vi snabbt kunde skicka det till vår handledare för granskning. Den 
processen gick väldigt smidigt vilket resulterade i att vi redan arbetsvecka två kunde bege oss 
ut för att genomföra våra intervjuer. Att vi sedan beskrev syftet över telefon gjorde antagligen 
att vi fick göra intervjuer med de förskollärare som har bäst koll på fysisk aktivitet på 
avdelningarna vilket troligtvis kan ha påverkat resultatet. 
    Under intervjuerna verkade det som att förskollärarna ville ge oss “rätt” svar på frågorna. Vi 
vet inte om vi hade kunnat påverka detta på något sätt, men i situationen var vi väldigt tydliga 
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med att det inte finns något “rätt” svar då vi är ute efter förskollärarnas inställningar samt 
erfarenheter av fysisk aktivitet i förskolan. 
    Vi hade många frågor, men kände ändå att det kunde varit fler frågor om exempelvis 
personaltäthet. Frågan om dokument rörande fysisk aktivitet i förskolan kunde dessutom ha 
varit tydligare för att kunna ge ossen tydligare bild över förskollärares förutsättningar för 
planerad fysisk aktivitet.  
    Vid ett tillfälle under arbetets gång upptäckte vi att en okänd person kommit över länken till 
den delade mappen vi skrev i på Google Drive, vilket gjorde att personen hade tillgång till 
arbetet. Detta verkar ha upptäckts ganska fort och medan den ena av oss gick in och inaktiverade 
länken så att det enbart var vi två som hade tillgång gick den ena in och kontrollerade så att allt 
arbete var intakt. Det visar på riskerna med att använda sig av Google Drive och vikten av att 
ha god uppsyn över sitt arbete om det nu ska användas.  

7.6 Didaktiska konsekvenser 
Resultatet av vår undersökning visar på att det finns vissa hinder som gör att det inte genomförs 
fysisk aktivitet lika mycket som förskollärarna vill att det ska göra, men förskollärare gör det 
bästa de kan med de resurser de har att tillgå. Det som är hinder för yrkesverksamma 
förskollärare kommer även bli det för de studenter som tar förskollärarexamen i år, inklusive 
oss själva. Det är därför viktigt att de studenter som beger sig ut i verksamheten har ett medvetet 
tänk till fysisk aktivitet och försöker arbeta med det så till den grad att det är en inarbetad vana 
och självklarhet. Med den planeringsbrist vi kan se idag underlättar det såklart om förskollärare 
har intresse för aktivitet och en fysiskt aktiv fritid då studien främst visar på att inställning och 
intresse är viktigt. För de som privat inte har en fysiskt aktiv vardag och intressen försvåras det 
pedagogiska arbetet med fysisk aktivitet då det behövs mer tid för att samla idéer och 
erfarenheter för att få in det i verksamheten.  
    Det blir en svår balansgång. För att det ska börja gå åt rätt riktning anser vi att det behövs 
göras något på högre nivå. Det behövs mer resurser till verksamheterna och mindre barngrupper 
så förskollärarna får möjligheten att påverka förskolans fysiska samt sociala miljö. Barnen i 
förskolan ska få möjlighet att få delta i fysiska aktiviteter i förskolan, och för att det ska bli mer 
utav den sortens aktiviteter behövs alla parter inom förskolans verksamhet hjälpas åt. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 
Missivbrev  
 
Hej! 
Våra namn är Nathalie Sennerteg och Ida Svensson. Vi läser just nu sista terminen i 
förskollärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Som en del av vår utbildning ska vi skriva ett 
examensarbete. Vårt syfte är att undersöka vad förskollärares syn på och inställning till fysisk 
aktivitet i förskolan är, samt hur fysisk aktivitet planeras och genomförs. Vi vill dessutom 
undersöka om det går att identifiera en skillnad mellan förskollärares svar baserat på om de 
jobbar i större städer kontra mindre kommuner. Vårt fokus är på förskollärare på avdelningar 
med femåringar. 
 
För att samla in data planerar vi att genomföra intervjuer med förskollärare. Dessa intervjuer 
skulle vi vilja spela in med hjälp av en mobiltelefon för att öka reliabiliteten/tillförlitligheten. 
Men om du som intervjuas inte är bekväm med att spelas in kommer vi respektera detta och 
istället anteckna för hand. Intervjumaterialet kommer att förstöras efter att examensarbetet 
blivit godkänt. Du kommer vara anonym och information som kan identifiera dig kommer att 
censureras eller modifieras. Om du önskar att avbryta din medverkan kan du göra det 
när som helst. Slutresultatet kommer att publiceras och göras tillgänglig för allmänheten. 
 
Under processens gång har vi stöd av en handledare, Richard Baldwin, från Högskolan i 
Borås. 
 
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss 
 
Nathalie Sennerteg & Ida Svensson 
Studerande vid Högskolan i Borås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 2 

 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
Institutionen för pedagogik  2018-11-17 
Nathalie Sennerteg, studerande 

           Ida Svensson, studerande 
 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
Som en del av kursen Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att undersöka förskollärares förhållningssätt till 
samt arbetssätt kring barns fysiska rörelse. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
ditt namn, ålder, utbildningsgrad, examinationsår, din arbetsplats, idéer och erfarenheter kring 
det pedagogiska arbetet som är kopplat till barns fysiska rörelse. 
 
Uppgifterna kommer att användas för att få en bild över hur förskollärare arbetar med barns 
aktivitet och fysiska hälsa. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som 
sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet med 
offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen beslutat 
har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen. 
Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig.  
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du 
kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att användas 
mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta bort 
uppgifterna.  
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
 
 
____________________________ 
Underskrift 
 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
 
_____________________________ 
Ort och datum 



 

 
 

 
Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 
 
 
_________________________________ 
Studentens namn 
 
 
__________________________________ 
Kurs och kurstillfälle 
 
 
__________________________________ 
Kursansvarig (namn, avdelning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 

• Ger du ditt samtycke till att intervjun spelas in? 
 

• Har du läst och skrivit under informationen om hur dina personliga uppgifter behandlas, 
att de delas med högskolan samt kan komma att delas med en tredje part som en del i 
offentlighetsprincipen, men kommer att raderas efter att arbetet är slutfört? 

 
• Är du medveten om att du har möjlighet att avbryta intervjun och dra dig ur processen 

även i ett senare skede och att du inte är förpliktigad att svara på alla frågor även om du 
deltar i intervjun? 

 
• Vad har du för utbildning? 

 
• Vilket år tog du examen? 

 
• Hur upplevde du att utbildningen lyfte barns fysiska hälsa och rörelse? 

 
• Har du övrig utbildning eller privata fritidsaktiviteter/förtroendeuppdrag som du 

upplever påverkar ditt professionella förhållningssätt samt arbetssätt kring barns fysiska 
aktivitet? 

 
• (Vill du utveckla?) 

 
• Hur skulle du beskriva förskolan du jobbar på? Till exempel om den har eller strävar 

efter en särskild profil? 
 

• Hur skulle du beskriva den fysiska ute- samt innemiljön? Har ni förskollärare deltagit i 
utformningen? 

 
• Upplever du att miljön bjuder in till fysisk utmanande aktivitet? Hur/varför inte? 

 
• Har ni dokument på förskolan som definierar vad fysisk aktivitet innebär samt reglerar 

hur och hur mycket förskolan ska arbeta med det? 
 

• Vad är din syn på vad fysisk aktivitet är för barn i femårsåldern? 
 

• Hur arbetar ni med barns fysiska aktivitet? 
 

• Hur mycket tid per vecka uppskattar du att ni lägger på att planera aktiviteter som 
utmanar barnen fysiskt? 

 
• Hur mycket tid uppskattar du går åt per vecka åt att genomföra dessa aktiviteter? 

 
• Varför lägger ni ner den mängden tid på barns fysiska aktivitet?   

 
• Upplever du att planeringstiden är tillräcklig? Vill du utveckla? 

 



 

 
 

• Upplever du att den planerade fysiska aktiviteten på er förskola är tillräcklig? Vill du 
utveckla? 

 
• Synliggör ni den fysiska aktiviteten ni bedriver i verksamheten och hur i så fall? 

 
• Hur har ledningen på din nuvarande/dina tidigare arbetsplatser uppmuntrat ert/ditt 

arbete kring barns fysiska aktivitet? 
 

• Har du fått erbjudande från någon arbetsplats att delta i kompetensutveckling kring 
barns fysiska aktivitet? 
 

• Du arbetar på en förskola inom ett litet samhälle/en medelstor/stor stad. Upplever du att 
det påverkar hur mycket fysiskt utmanande aktiviteter som planeras för barnen? På 
vilket sätt? 
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