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Sammanfattning 
 

Bakgrund 

Förskolan är med och lägger grunden för barns fysiska livsstil. Verksamheter idag uppfyller 

inte rekommendationer för hur mycket barn ska röra på sig. Vart femte barn i Sverige är 

överviktigt. Både förskolans inomhus- och utomhusmiljö har stor betydelse för barns 

aktivitetsmönster. Trånga inomhuslokaler leder till att de inte får utlopp för sitt rörelsebehov. 

Barns rörelsebehov stimuleras mest utomhus. Vid utebliven fysisk aktivitet riskerar barn att 

drabbas av olika välfärdssjukdomar. Forskning visar att det är skillnad mellan flickors och 

pojkars utövning av fysisk aktivitet i förskolan. 

 

Syfte 

Fokus i undersökningen ligger på fysisk aktivitet i förskolan. Ämnet belyses genom att 

intervjua förskollärare och studien syftar till att ge en bild av barns förutsättningar och 

möjligheter att utöva fysisk aktivitet i förskolan.  

 

Metod 

Studien är gjord genom kvalitativ metod och redskapet är intervju. Datamaterialet samlades in 

genom intervjuer av nio förskollärare i tre olika kommuner.  

 

Resultat 

Resultatet visar hur viktig fysisk aktivitet är för att barnen ska få en balanserad dag på 

förskolan. Förutsättningarna för fysisk aktivitet är begränsade. Inomhusmiljön visar på trånga 

lokaler vilket gör arbetet med rörelse svårt. Utomhusmiljön är den plats där barn har bäst 

förutsättningar att tillfredsställa sitt rörelsebehov. Något annat som visas i resultatet är att 

aktivitetsmönstret mellan flickor och pojkar anses som jämställt av en större andel av 

pedagogerna.  
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Tack 
Vi vill börja med att tacka alla respondenter i studien. Tack för att ni tog er tid att vara med i 

vår undersökning. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Marcus Agnafors för god 

handledning och hjälp under vägen - Cheers! Ett sista tack till våra närstående som stöttat oss 

under studiens gång.   
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Inledning  

De senaste tio åren har både vårt samhälle och vår livsstil förändrats till ett mer stillasittande 

samhälle. Barns motoriska utveckling har redan påverkats till följd av mer mat, mindre rörelse 

och fler timmar framför till exempel TV, dator och Ipads per dag. Undersökningar och studier 

tyder på en allt större och ökande ohälsa hos barn och ungdomar (Myhr 2015, s. 9). De visar 

en större insjuknad i vissa sjukdomar och i längden en förhöjd dödlighet bland befolkningen 

(Folkhälsoinstitutet 1997, s. 22). I förskolan har ämnet fysisk aktivitet kommit i bakgrunden 

trots att vart femte barn i Sverige är överviktigt (Jädert 2013, s. 1). Andra ämnen som 

matematik och språk tar idag mer plats.  I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5) 

står det att förskolans verksamhet ska ge barnen kunskap för ett livslångt lärande. Vi anser att 

redan i förskolan måste barnen få se vikten av fysisk aktivitet som bidrar till en sund livsstil. 

Förskolan måste göra barnen uppmärksamma på fysisk aktivitet och varför det är viktigt. De 

flesta har någon gång hört uttrycket ”barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör”. 

Förskollärare har ansvar gentemot barnen att se till att de får den dagliga fysiska aktivitet de 

behöver i förskolan. Vuxna i barns närhet är deras förebilder och de som kan förbättra 

folkhälsan. Därför krävs en medvetenhet om fysisk aktivitet och effekter vid utebliven rörelse 

i förskolan. I studien benämns förskollärare även som pedagoger och verksamma i förskolan.   

Syfte 
Fokus i undersökningen ligger på fysisk aktivitet i förskolan. Ämnet belyses genom att 

intervjua förskollärare och studien syftar till att ge en bild av barns förutsättningar och 

möjligheter att utöva fysisk aktivitet i förskolan.  

 

Frågeställningar  
För att nå syftet kommer följande frågeställningar användas:  

- Hur tycker förskollärare att deras förskolemiljö påverkar möjligheterna till barns fysiska   

  aktivitet?  

- Hur ser förskollärares kunskap ut inom fysisk aktivitet?  

- Hur arbetar förskollärare med barns fysiska aktivitet i förskolan?   
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Bakgrund 
Forskning nedan visar en bred bild av ämnesområdet för att få en djupare förståelse av 

studiens innehåll. Kapitlet visar vad förskolans styrdokument föreskriver om fysisk aktivitet 

och hur miljön påverkar aktivitetsmönster. Vidare redogörs för risker vid utebliven fysisk 

aktivitet och barns rörelse i förskolan. Avslutningsvis redovisas rekommendationer för barns 

fysiska aktivitet.  

 

Reglering  
I en studie som handlar om hur kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande, visas att i 

Sverige går 94,5 % av alla femåringar i förskolan. I förskoleåldern, ett till fem år, är barnens 

utveckling som mest intensiv. Förskolan har därför en viktig roll i barns utveckling. Barnens 

familj och personalen på förskolan är de personer barnen tillbringar största delen av dagen 

tillsammans med. De är de viktigaste personerna i barnens liv. Många barn tillbringar den 

största delen av sina dagar på förskolan. Därför har föräldrar börjat ställa mer krav och väntar 

sig en hög kvalité på förskolan och dess personal. Sedan Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

rev. 2010) kom uttrycker förskolechefer att förskolan har utvecklats. I och med att förskolans 

arbete ska bedrivas på vetenskaplig grund höjs kvalitén på arbetet. Hög kvalité leder i sin tur 

till att barnens trivsel och hälsa ökar. Resultatet visar att en förskola med god kvalité bidrar 

till barns förbättrade hälsa. Eftersom barnen tillbringar stora delar av dagen på förskolan är 

det viktigt att de känner sig trygga och mår bra. Detta är positivt även inför framtiden 

(Renblad & Brodin 2012, ss. 417, 419-423).  

 

I Läroplanen för förskolans värdegrund och uppdrag föreskrivs det att förskolan ska ge barn 

grunden för deras kommande liv. Miljön i förskolan ska vara tillåtande och inspirerande (Lpfö 

98, rev. 2010, ss. 5-8). Även Skollagen (SFS 2010:800, 8§) föreskriver att barngrupperna ska 

erbjudas en god miljö. I läroplanens strävansmål redogörs det också för att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin kroppsuppfattning och att de skapar en förståelse kring 

att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98, rev. 2010 s. 10).  

Regler 
För att få bygga lekplatser måste vissa regler uppfyllas. Detta påverkar även förskolornas 

utegårdar och möjligheter till fysisk aktivitet. Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) lyfter 

olika krav som bland annat handlar om säkerhet och att lekplatser ska få tillsyn och skötsel för 

att olycksrisken ska vara så liten som möjligt. Boverkets byggregler (BFS 1993:57 – BFS 

2008:6) tar upp att bland annat markunderlaget ska uppfylla vissa bestämda krav. Underlaget 

till fasta lekredskap ska vara stötdämpande för att mildra eventuella fall 

(www.konsumentverket.se).  

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet är rörelser som sker med hjälp av skelettmuskulaturen och därmed skapar en 

ökad ämnesomsättning. Fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som görs i vardagen, hur 

människan tar sig från en punkt till en annan, träning och aktiviteter i vårt arbete. (Pagels & 

Raustorp 2013, s. 511). Abraham Maslow (1908-1970) redovisar en teori om behovet av att 

röra sig. Det som kännetecknar teorin är begreppen behov och motiv. Varje människa har 

olika behov och olika motiv som den strävar efter att uppfylla. Begreppet behov står i 

sammanhanget för något vi saknar och behöver. Motivet är varför människan behöver 
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tillgodose ett behov. Till exempel ett barn behöver äta för att orka leka och utvecklas. 

Maslows teori bygger på en behovspyramid som är indelad i tre steg: primära behov – som är 

i botten av pyramiden; sekundära behov – i mitten; metabehov – som är i pyramidens topp. 

Varje steg är indelat i mindre steg. För att människan ska kunna uppfylla sina metabehov 

måste hon först uppfylla de primära och sekundära behoven. På så sätt blir det alltid en stege 

uppåt. Det primära behovet är det grundläggande behovet, som består av sömn, mat och fysisk 

aktivitet. Dessa tre behov måste vara uppfyllda för att kunna ta sig till nivåerna över (Tamm 

2012, ss. 85-88).  

 

Många forskare är kritiska till denna teori. Maslow menar att om barn inte får mat, sömn och 

rörelse har barnet svårt att ta sig upp till nästa steg i pyramiden, detta ökar risken för ohälsa. 

Detta är dock inte är vetenskapligt bevisat menar kritiska forskare (Sjöberg 1999; Tamm 

2012, s. 87). Detta är den teori som kan kopplas till denna studie, ändå är vi kritiska till teorin 

då den ej vilar på vetenskaplig grund.   

 

Miljöns påverkan på barns fysiska aktivitet 

Utomhusmiljö 
Förskolans miljö har stor betydelse för barns fysiska aktivitet. Utomhus är den plats där de 

med största sannolikhet leker lekar där grovmotorik tränas, till exempel när de klättrar och 

springer. Utevistelse bidrar till att rastlöshet minskar och koncentrationen stimuleras, vilket är 

värdefullt för barns vardag (Renuamo et al 2013, s. 33; Wikland 2012, s.4). För att barn ska 

tycka det är meningsfullt att vara ute, bör gården vara inbjudande. Förskolans gård bör 

erbjuda möjligheter för dem att vara kreativa. Det ska finnas buskar att gömma sig i eller 

krypa igenom, en kulle att springa i och rulla sig nedför, stubbar och stockar att balansera på 

(Wikland 2012, s. 5). Hur mycket tid barn får utomhus och hur uppmärksamma pedagogerna 

är påverkas av förskolans personaltäthet Är det för få personal riskerar pedagogerna att hamna 

i ett övervakande tillstånd istället för att kunna vara närvarande i leken (Wikland 2013, s. 

564).     

 

Barn som vistas mycket ute på förskolan är sällan sjuka. Detta beror på att infektionsrisken 

minskar då barnen är utomhus. Där rör de på sig mycket och den fysiska aktiviteten bidrar till 

mindre infektionskänsliga barn. Utomhusmiljön på förskolan är ofta stor och barnen kan 

sprida ut sig på ett annat sätt än inomhus (Wikland 2012, s. 5).  

 

Inomhusmiljö 
I Läroplanen för förskolan står det att verksamhetens miljö ska vara trygg och inbjuda till lek. 

Förskolan ska även ta till vara på barns intresse och på så vis ge dem möjlighet att påverka 

förskolans miljö (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6). Barn i förskolan ska genom verksamhetens miljö 

inspireras till olika aktiviteter. I förskolans inomhusmiljö ska de kunna leka ostört i mindre 

grupper eller kunna leka aktiva lekar i större grupper. Förskolans miljö ska vara flexibel där 

verksamheten snabbt kan ändra miljön beroende på vad verksamheten kräver för dagen 

(Björklid 2005, s. 39).  

 

En inomhusmiljö där pedagoger har svårt att få överblick i pågående lekar upplevs som dålig. 

Lokaler med genomgångsrum och miljö som upplevs bullrig klassas också som en sämre 

miljö. Förskolor med små lokaler medför en stressfaktor på barnen. Barn i trånga miljöer 

hamnar lättare i konflikter, då de måste avstå sina egna behov för att tillfredsställa en kamrats 

behov. En bra inomhusmiljö är en miljö som stöttar den pedagogiska verksamheten. 
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Förskollärarna har då en bra överblick över de lekar som sker inomhus. Inga genomgångsrum 

som kan störa pågående verksamhet ska finnas. En bra miljö ger utrymmen för aktiva lekar. 

Bra avgränsande miljöer för aktiviteter med små och stora grupper är också något att 

eftersträva (Björklid 2005, ss. 38, 40).   

 

I en norsk undersökning jämförs barns aktivitetsnivå under utomhusaktiviteter, 

inomhusaktiviteter på förskolan och aktiviteter i idrottshallen. Resultatet visar att det inte 

finns några större skillnader i barns utelek och lek i idrottshallen. Dock kan det ses en tydlig 

skillnad mellan inomhuslekar och utelekar. Barn utför lekar med högre intensitet utomhus än 

inomhus. Resultatet visar även på stora individuella skillnader mellan barn. Pedagoger bör 

därför se till varje barns behov för att inspirera just det till fysisk aktivitet (Giske, Tjensvoll & 

Dyrstad 2010, ss. 55-59).   

 

Konsekvenser av utebliven fysisk aktivitet 
Forskning i detta kapitel redovisar oönskade konsekvenser om barn i förskolan inte ges 

möjlighet till fysisk aktivitet. 

 

Dagens alltmer stillasittande livsstil började redan för 10 000 år sedan. Människan gick då 

från en nomadliknande livsstil till det mer stillasittande (Pagels & Raustorp 2013, s. 510). 

Idag har den stillasittande livsstilen medfört en kraftig ökning av välfärdssjukdomar. Detta går 

att förebygga genom fysisk aktivitet. I förskolor idag finns det stora möjligheter att vara med 

och påverka barns beteende och tidigt få in fysisk aktivitet. Studier visar att ju mer barn rör på 

sig när de är små desto större är chansen att de rör sig mycket som äldre. De aktivitetsmönster 

som barn har i barndomen följer med upp i vuxen ålder (Pagels & Raustorp 2013, s. 511). 

Psykiska effekter 
Det finns ett samband mellan ett barns rörelseförmåga, självkänsla och sociala gemenskap. 

Om barnet inte får tillfällen att undersöka sin omvärld och sina rörelsemöjligheter, riskerar det 

att få mindre tillit till sin egen rörelseförmåga. Barn som är mindre aktiva är ofta de som har 

problem med självkänsla och motorik. Ofta avgör ett barns motorik individens ställning i 

gruppen. Har barnet annorlunda eller sen motorisk utveckling, leder det ofta till att det 

kommer utanför. En avvikande motorik kan leda till att barnet mobbas eller att det själv väljer 

att avstå från fysiska aktiviteter. En del barn har medicinska skäl och tillstånd att avstå från 

idrottslektioner. Dessa individer riskerar att hamna i en ond cirkel. Barnen går miste om något 

de verkligen behöver; gemenskap, självkänsla och rörelseövningar som kan leda till en fysiskt 

aktiv livsstil. Kroppsuppfattningen är av stor vikt för barnets självkänsla och för hur det ser på 

sig själv (Ericsson 2003, ss. 13-14; Folkhälsoinstitutet 1997, s. 17).  

 

Välfärdsjukdomar 
De vetenskapliga argumenten om att fysisk aktivitet har betydelse för att motverka sjukdom 

och tidig död är många. Forskare är idag eniga om att fysisk aktivitet är till fördel för 

kroppens organsystem. De som är fysiskt passiva löper en större risk att drabbas av sjukdomar 

och tidigt dödsfall. Forskare menar att olika verksamheter i samhället, till exempel skolan, har 

en stor roll i att nå ut med detta budskap (Folkhälsoinstitutet 1997, ss. 42-43). Sverige har 

aldrig haft så lite idrott i skolan som i dag. Läkare har under de senaste åren haft allt yngre 

patienter som haft problem med bland annat diabetes och övervikt. Detta har lett till att läkare 

har sett idrotten i skolan som ett medicinskt ärende. De barn som är fysiskt passiva på fritiden 

nås endast under skoltid och den fysiska aktivitet de får där, blir viktig för deras hälsa 

(Ericsson 2003, ss. 16-17; Giske, Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 59). En av Sveriges vanligaste 
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dödsorsaker är hjärt- och kärlsjukdomar. Var femte man i 25-årsåldern med låg fysisk 

aktivitet riskerar att dö i dessa sjukdomar. Det har visat att regelbunden fysisk aktivitet varje 

dag skyddar mot det. Att utöva fysisk aktivitet leder till många medicinska och fysiologiska 

effekter. Hjärtats slagvolym ökar, stresshormoner i blodet och syrebehov i hjärtat minskar vid 

vila och det motverkar övervikt (Folkhälsoinstitutet 1997, ss. 43-44). Det är fler sjukdomar 

som går motverka med regelbunden fysik aktivitet, exempel på dessa är: tumörsjukdomar, 

diskbråck, artroser och reumatiska sjukdomar. Genom att aktivt träna blir skelettet starkare 

och muskelstyrkan ökar (Folkhälsoinstitutet 1997, ss. 45-46).  

 

Övervikt bland barn  
För att undersöka om man lider av övervikt eller fetma mäts body mass index (BMI). Vid 

beräkning av BMI görs en uträkning mellan längd och vikt. Övervikt klassas som ett BMI 

mellan 25-29,9 och fetma om BMI överskrider 30 (1177 Vårdguiden 2015, ”Fetma”). 

Övervikt och fetma är ett internationellt problem. I världen idag dör det fler människor av 

övernäring än av undernäring. 20-50 % av Europas skolbarn beräknas lida av övervikt eller 

fetma. På 1970-talet var cirka 5% av barn i den Storbritanniska förskolan överviktiga. Under 

2003-2004 hade övervikten ökat. Hos flickor låg övervikten på 12,6 % och hos pojkar 15,1 %. 

Detta har lett till att forskare har undersökt viktstatus och mängd fysisk aktivitet mer, i 

förskolan. Många antar att barn är fysiskt aktiva större delen av dagen, men studier har visat 

att förskolebarn endast utövar fysisk aktivitet 5 % av sin dag (Williams et al 2008, s. 1421). 

Forskare spår att år 2030 kommer en fördubbling av övervikt ha skett inom EU (Jädert 2013, 

s. 4). 

 

I Sverige är ungefär vart femte barn överviktigt och av dessa lider 5 % av fetma. Siffrorna 

visar att det skett en tydlig ökning om man jämför med hur Sverige såg ut på 80-talet. Att 

övervikt har ökat det senaste årtiondet kan bero på flera faktorer. Forskare kan se ett tydligt 

samband mellan den ökade fetman och svenska barns aktivitetsmönster (Jädert 2013, ss. 1-4). 

Att kroppen varje dag samlar på sig mer protein, kolhydrater och fett än vad den gör av med 

leder till övervikt. Ifall övervikten fortsätter övergår den snart till fetma. Något som kan 

skydda kroppen från att utveckla detta är fysisk aktivitet. Tidigare när färre barn visade tecken 

till övervikt lekte de oftare fysiska lekar (1177 Vårdguiden 2015, ”Övervikt och fetma hos 

barn”). Barn idag är mer stillasittande och rör på sig mindre. Den digitala tekniken som 

utvecklats har lett till att barn har mer skärmtid än tidigare. Skärmtiden går allt lägre ner i 

åldrarna och blir successivt längre ju äldre barnen blir (Jädert 2013, s. 3).  

  

Barn i Sverige går regelbundet till barn- och skolhälsovården. Genom att samla in mått på 

barns längd och vikt skulle forskare kunna följa utvecklingen av barns hälsa. För att motverka 

ökningen av övervikt bland barn behövs nya tillvägagångssätt bland annat att på ett effektivt 

sätt ge kunskap om kost och rörelse (Jädert 2013, ss. 1-4).  

 

Människans hälsovanor läggs i unga år. Insatser bör därför ske i tidig ålder för att förbättra 

barns hälsorutiner (Jädert 2013, s. 3; Renuamo et al 2014, ss. 45-46). Ofta är det barnets 

föräldrar eller andra vuxna i deras närhet som påverkar hur mycket rörelse barnet utövar. Alla 

vardagssaker som att ställa sig på rullbandet istället för att ta trapporna är mönster som barnet 

lär sig. Det är av stor vikt att barn utövar fysisk aktivitet, det är något alla mår bra av. Vuxna i 

barns närvaro bör uppmuntra dem till fysisk lek istället för stillasittande (1177 Vårdguiden 

2015, ”Övervikt och fetma hos barn”).  
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Barns aktivitet 
Den svenska förskolans arbete uppfyller inte barns rekommenderade fysiska aktivitetsnivåer 

(Pagels & Raustorp 2013, ss. 515-516). Även förskolor i Sveriges grannländer, Finland och 

Norge, har för lite rörelse i förskolan (Renuamo et al 2014, s.45-46; Giske, Tjensvoll & 

Dyrstad 2010, s.55). Finsk forskning visar att en dag på förskolan består av 10 % högintensiva 

fysiska aktiviteter, 33 % måttligt intensiva och 56,4 % lågintensiva. Därav finns en oro för 

barns uppväxt idag. Forskarna menar att den fysiskt aktiva livsstilen i barndomen utgör 

grunden för en sund livsstil som vuxen (Renuamo et al 2014, ss. 38-39, 45-46).  

 

Det som utgör fysisk aktivitet i förskolan är barns lek. Den är ständigt i förändring och 

aktivitetsmönstret kännetecknas av korta spontana och intensiva perioder. För att lägga 

grunden till en fysiskt aktiv livsstil behöver barn erfarenheter om kroppen och av rörelse 

(Wikland 2012, s. 4; Giske, Tjensvoll & Dyrstad 2010, ss. 53-54). Williams et al (2008) har 

undersökt relationen mellan motorisk utveckling och deltagande i fysiska aktiviteter hos 

förskolebarn i Storbritannien. Det framkom att barn i genomsnitt spenderade ungefär halva 

dagen i någon form av stillasittande aktivitet och endast 12 % i måttlig till kraftig fysisk 

aktivitet (ss. 1422-1425). Barn som är mycket fysiskt aktiva har bättre motoriska färdigheter 

än barn som är mer stillasittande (Giske, Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 54).  

 

Barn i förskolan behöver få utlopp för att leka fartfyllda lekar. Lekar där hela kroppen 

används och som kräver utrymme, tid och tillåtelse. Om pedagoger deltar i barns aktiva lekar 

kan de bidra till positiva aktivitetsupplevelser för barn och en bra sammanhållning i gruppen. 

De barn som inte visar intresse för att utforska sina motoriska färdigheter kan fångas in med 

hjälp av planerade aktiviteter (Ericsson 2013, s. 182). Det behöver utvecklas flera metoder för 

att fånga upp barn som inte utövar tillräcklig fysisk aktivitet. Samtidigt måste forskare ta reda 

på mer om i vilken mängd fysisk aktivitet krävs i de olika åldrarna, samt effekten av detta 

(Ericsson 2013, ss. 186-187). 

 

Forskning visar att förskolan kan påverka barns väg mot en sund livsstil. Dock har barn i 

förskolan en låg nivå vad gäller utövning av fysisk aktivitet. Förskolans fysiska miljö, 

tradition och lärares beteende har stor betydelse för den fysiska aktiviteten (Sterdt, Pape, 

Kramer, Liersch & Urban 2014, s. 2408). Förskolor där pedagoger planerar in rörelse i 

verksamheten har en lugnare och mer harmonisk barngrupp med låg ljudnivå. På förskolor 

utan planerad fysisk aktivitet kräver barnen ofta mer uppmärksamhet, är mer högljudda och 

tar till fysiska lösningar i konfliktsituationer (Sterdt et al 2014, s. 2415).  

Fysisk aktivitet beroende på kön 
Att pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor har studier i Schweiz, Norge och Sverige visat 

(Sterdt et al 2014, s. 2415; Giske, Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 54; Pagels & Raustorp 2013, 

ss. 515). Pojkar är mer delaktiga i högintensiva och måttligt intensiva aktiviteter än flickor. 

Någon skillnad mellan pojkar och flickor i lågintensiva och stillasittande situationer går inte 

konstatera (Giske, Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 54). Flickor drar sig till aktiviteter som att 

måla och pyssla medan pojkar hellre väljer aktiviteter som är fysiskt krävande. Pojkar på 

förskolor med planerad fysisk aktivitet rör på sig mer än pojkar på förskolor utan planerad 

rörelse. Mellan flickorna sågs ingen skillnad (Sterdt et al 2014, s. 2415). Forskning visar att 

flickor behöver extra uppmuntran till fysisk aktivitet för att främja en positiv hälsoutveckling 

(Wikland 2013, s. 566).   
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Rekommendationer 
Det finns olika rekommendationer om hur mycket människan bör röra på sig. 

Riksidrottsförbundet (2009) har gjort en sammanställning av vad olika regeringar 

rekommenderar. Enligt sammanställningen ska vuxna människor röra på sig 30 minuter per 

dag på en måttlig nivå. I Norden rekommenderas alla barn och unga att röra på sig 60 minuter 

per dag. Aktiviteterna ska innefatta måttlig till intensiv nivå. Detta är något Sverige, Norge 

och Danmark har tagit till sig och rekommenderar. I Finland rekommenderas det att alla barn 

ska utöva fysisk aktivitet minst 1-2 timmar per dag. Dessutom ska skärmtiden vara max två 

timmar per dag. I USA rekommenderas det att den fysiska aktiviteten ska vara sammanlagt 

150 minuter under en vecka, aktiviteterna ska ske på en måttlig intensitetsnivå och spridas ut 

under hela veckan (Riksidrottsförbundet 2009, ss. 8-9). 
 

Sammanfattning 
I Sverige tillbringar cirka 95 % av alla femåringar en stor del av dagen på förskolan. 

Förskolans miljö och personaltäthet har stor påverkan på barns möjligheter till fysisk aktivitet. 

Trånga inomhusmiljöer gör det svårt för barn att tillfredsställa sina rörelsebehov. Utomhus har 

de större möjlighet att utöva fysisk aktivitet. Barn i förskolan idag uppfyller inte det 

rekommenderade rörelsebehovet. Rekommendationen är 60 minuters rörelse per dag. 

Forskning visar att pojkar rör sig mer än flickor i förskolan. Om barn inte får tillräckligt 

utrymme för rörelse kan det leda till stora oönskade konsekvenser i framtiden. Risken att 

utveckla övervikt och välfärdssjukdomar ökar vid stillasittande. Idag är vart femte barn i 

Sverige överviktigt. I Europa kommer troligtvis övervikten ha fördubblats inom 15 år.  
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Metod 
I metodkapitlet redovisas vilken metod och vilket redskap som använts i studien. Det redogörs 

även för urval och genomförande. Etiska ställningstaganden och hur analysarbetet har gått till 

nämns.   

Kvalitativ metod 
Studien har gjorts genom kvalitativ metod och det är en intervjustudie. Tolkning är centralt i 

kvalitativ metod och kan framstå som något väldigt enkelt (Alvehus 2013, s. 22). Att tolka i 

kvalitativ forskning innebär att bidra till att allmänheten ska få en förståelse av ämnet. Det 

handlar om att tolkningar i undersökningen visar på något som verksamheten och allmänheten 

också tycker är viktigt. Genom tolkande forskning strävas det efter att utveckla sättet 

omvärlden ses på och sedan bidra med en varierad förståelse av den (Alvehus 2012, ss. 22-

23).    

 

Vår studie utgår från det hermeneutiska synsättet. Enligt Thurén (2007) betyder hermeneutik 

tolkningslära. Vi tolkar hermeneutiken som något man kan koppla sina egna erfarenheter och 

minnen till (Thurén 2007, s. 96). Ett centralt begrepp inom hermeneutik är förförståelse 

(Thurén 1991, s. 53). Det är viktigt att vi som intervjuar är medvetna om vår förförståelse 

kring pedagogers situation när vi går ut och genomför intervjuerna. Vi måste gå in i intervjun 

med ett medvetet synsätt på våra egna fördomar och vår förförståelse. Detta för att få bra och 

givande intervjuer, vilket leder till ett bra resultat. Undersökningen kommer vila på en 

vetenskaplig grund. Karlsson (2014, s. 12) redogör för tre begrepp: data, begrepp och teorier. 

Vi kommer samla in data i form av intervjuer, begrepp i form av olika litteratur och vi 

kommer redovisa en teori. Dessa tre begrepp tillsammans är vad en vetenskaplig 

undersökning handlar om.   

 

Intervju som redskap 
Studien har genomförts med hjälp av intervjuer. Intervjuer som redskap valdes för att de 

ansågs kunna ge svar på syfte och frågeställningar. Innan undersökningen började tog vi reda 

på sin egen förförståelse för ämnet. Detta bör göras för att undvika att förutfattade meningar 

präglar datainsamlandet (Kihlström 2007, s. 49). Intervjufrågorna bearbetades och 

formulerades så att de var öppna frågor. Genom de öppna frågorna fanns även plats för 

eventuella följdfrågor som formulerades utefter respondentens svar (Kihlström 2007, s. 52). I 

studien medverkar personer med lång efterenhet inom förskolan. Att intervjua personer med 

erfarenhet inom ämnet ger högre tillit eftersom svaren i högre utsträckning grundar sig i 

erfarenheter och inte bara i åsikter och synpunkter (Kihlström 2007, s. 49). 

 

Tillförlitlighet och giltighet 
Genom den kvalitativa studiens gång togs det hänsyn till reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet är när man håller sig till samma undersökningsenhet och samma mätinstrument. 

När en mätning är så stabil som möjligt uppstår reliabilitet. I kvalitativ metod innebär det att 

alla intervjuer ska ske på samma sätt, att samma frågor ställs och att samma förutsättningar 

ges (Trost 2010, ss. 131-132). Vi genomförde semistrukturerade intervjuer (Dalen 2011, s.34). 

Våra intervjufrågor var utformade efter vårt syfte, alla respondenter har under intervjuerna fått 

samma förutsättningar och frågor, men följdfrågorna blev olika beroende på vad respondenten 

svarade. 
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Validitet innebär att man tar reda på det man verkligen har som syfte och vill ta reda på (Fejes 

& Thornberg 2009, s. 218). För vår del innebar det att vi ställde tydliga frågor till 

pedagogerna vi intervjuade, för att verkligen få svar på det vi hade som syfte att undersöka 

(Thurén 2007, s. 26). För att säkerställa att det vi ville undersöka ställdes i intervjufrågorna lät 

vi en verksam förskollärare ge sina synpunkter. De synpunkter vi fick bidrog till en 

förbättring av intervjufrågorna 

 

Utmaningen i intervjusammanhang som vi såg det var att göra alla intervjuer så lika som 

möjligt för att få en hög tillförlitlighet. Vi har som tidigare nämnt använt oss av 

semistrukturerad intervju, därför fick alla respondenter samma intervjufrågor. Dock kunde 

följdfrågorna variera något. Att alla fick samma intervjufrågor samt att alla intervjuer spelades 

in, anser vi som något som har en hög tillförlitlighet för studien.  

 

Urval 
I studien har det genomförts intervjuer med förskollärare som jobbar med barn i åldrarna tre 

till fem år. Valet ligger på pedagoger som arbetar med barn i den åldersgruppen, eftersom 

barn i den åldern troligtvis har kommit längre i sin motoriska utveckling och därmed har 

lättare att utöva fysisk aktivitet.  

  

I en kvalitativ studie ska det strävas efter att ha en så bred variation som möjligt (Trost 2010, 

s. 137). Urvalet utförs av förskollärare från fyra olika förskolor i Västsverige för att få en 

bredd i materialet. Valet att intervjua pedagoger är gjort för att undersöka barn möjligheter till 

fysisk aktivitet i förskolan. Detta för att de är de aktörer i förskolan som kan ge en korrekt bild 

av undersökningsområdet. Vad det framkommer på förskolornas webbsidor arbetar 

förskollärarna inte i dag med någon hälsoprofil. Två av förskolorna ligger ute på landsbygden, 

en i ett tätbebyggt samhälle och en i en mellanstor stad. Förskolorna anser kunna ge en bred 

och traditionell bild av förskolor i Västsverige. Planen var att intervjua tio pedagoger; nio 

intervjuer genomfördes på grund av ett bortfall. Bortfallet berodde på ett 

kommunikationsmisstag på förskolan och det anses inte ha någon inverkan på studien och 

slutresultatet. 

Genomförande 
Innan genomförandet av intervjuerna skickades ett missivbrev ut till respondenterna. Det 

gjordes för att de i förväg skulle få information och möjlighet att kunna ställa frågor till 

författarna eller handledaren. I missivbrevet beskrivs studiens syfte, information om de 

deltagandes villkor och vad som händer med det insamlade materialet efter studiens slut. 

Innan intervjuerna genomfördes granskade en verksam förskollärare intervjufrågorna och gav 

råd om förbättring. Råd som gavs ledde till att intervjufrågorna förbättrades och insikt gavs i 

hur frågorna kunde tas emot av respondenten. När intervjuerna skulle genomföras 

inplanerades god tid på förskolorna innan intervjun för förberedelser. Intervjuerna 

genomfördes i ett ostört rum. Innan intervjun informerades respondenterna återigen om 

villkoren för deras medverkan. Missivbrevet fanns tillgängligt för att respondenterna skulle 

kunna läsa det en gång till och ställa eventuella frågor. Samtidigt försäkrades även 

respondenterna ytterligare en gång om att de kommer vara anonyma genom hela studien och 

att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. En önskan att spela in varje intervju fanns, för 

att lättare kunna genomföra ett analysarbete. Det finns fördelar med att använda 

ljudupptagning, bland annat går det lyssna på intervjun i efterhand och höra respondentens 

tonfall (Trost 2010, s. 74). Samtliga respondenter gav sitt godkännande till detta. I och med att 

detta gjordes kunde författarna koncentrera sig på att ställa följdfrågor. Detta kan vara svårt 



15 

vid en intervju om man samtidigt ska anteckna respondentens svar (Trost 2010, ss. 74-75). 

Arbetet fördelades jämnt mellan de två författarna under studiens gång. 

 

Etiska ställningstaganden 
För att forskning ska kunna bedrivas finns det olika etiska principer att utgå från. Det handlar 

bland annat om att personer som deltar inte ska utsättas för skada och kränkning. Det kallas 

för individskyddskravet (www.vr.se 2002, s. 5). Detta krav kan delas upp i fyra allmänna 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Genom missivbrevet och den information som respondenterna fick innan intervjun påbörjades 

uppfylldes informationskravet. Respondenterna var medvetna om att de närsomhelst kunde 

avbryta sin medverkan och att insamlad information behandlas anonymt. Information om att 

materialet endast används i denna studie gavs genom missivbrev.  

 

Analys och bearbetning. 
Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet. Intervjuerna spelades in och skrevs 

sedan ned ordagrant på dator. Transkribering är det första steget i analysarbetet då tal och text 

omarbetas och det är ett tolkningssteg (Alvehus 2013, s. 85). Vidare i studien tog författarna 

del av varandras datamaterial och en helhetssyn skaffades över materialet som samlats in. 

Detta diskuterades och sammanställdes till ett resultat.  

 

Sammanfattning 
Studien är kvalitativ och redskapet intervju användes. Urvalet i studien är verksamma 

förskollärare som arbetar på fyra förskolor i Västsverige. Tio intervjuer planerades och nio 

genomfördes på grund av ett bortfall. Bortfallet anses inte påverka slutresultatet. Alla 

respondenter informerades om de etiska ställningstagandena innan påbörjad intervju. Insamlat 

material transkriberades och bearbetades till ett resultat.   
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Resultat 
I kapitlet redovisas det insamlade materialet som framkommit under intervjuerna. Innan 

materialet redovisas har intervjuerna transkriberats och diskuterats.  

 

Alla respondenter i studien är utbildade förskollärare och har arbetat i verksamheten mellan 5-

30 år. Fem av respondenterna är verksamma på förskolor ute på landsbygden. Resterande fyra 

arbetar i tätort respektive mellanstor stad. Det finns ingen tanke att jämföra förskollärarnas 

arbetsplatser utan syftet är att visa på bredden av respondenter. Observera att alla namn är 

fingerade.  

 

Fysisk aktivitet i förskolan 
Nedan redovisas resultatet som framkommit av analyserna. 

 

Resultatet visar att alla intervjuade förskollärare tar upp hur viktigt fysisk aktivitet är i 

förskolan. Pedagogerna nämner bland annat att det är viktigt för att barnen ska få en balans 

och orka med dagen. Fysisk aktivitet är en del i det livslånga lärandet och en del i barns 

lärprocess. Anledningen till varför de arbetar med ämnet är ändå olika. Elin, Ida och Klara 

betonar att de även arbetar med fysisk aktivitet för att det står i styrdokumenten och 

verksamhetens mål. Anna vill ge barnen goda upplevelser av rörelse tidigt i barns liv.  

 

Effekter av rörelse  
En stor majoritet av förskollärarna tycker att fysisk aktivitet är viktigt på grund av de positiva 

effekterna som följer. Respondenterna uppger att barnens dag på förskolan måste vara 

mångsidig och växla mellan fysiska aktiviteter och stillasittande. Följderna visar vara en 

större koncentrationsförmåga hos barnen vid situationer där det krävs. Barnen får större aptit 

och är lugnare samt mer koncentrerade vid matsituationer. Charlotte och Ida främjar de 

fysiska aktiviteterna för att barngruppen visar intresse för att gå ut och röra på sig. Charlotte 

tycker att barnen själva verkar känna att de mår bra av det. Det blir därför en självklar del i 

verksamheten.  
 

Charlotte: Men sen är det ju roligt, det är ju bra orsak tycker jag och jobba med det och det 

är ju vårat om man säger, vårat sätt och för små barn och lägga nån form av grund för 

friskvård och kunna ta hand om sin kropp. Man för ju liksom dom samtalen, lite i samband 

med att man har liksom, det är bra att röra på sig och vad behöver vi äta för att kunna röra 

på oss, det är ju vårat sätt att försöka puffa in, lite livsstil eller hur vad man ska förklara det 

som.  

 

Charlotte och Ida märker även att barngruppen blir lugnare och mer harmonisk. Elin tar upp 

att deras barn är väldigt friska, det är få gånger de har många barn frånvarande. Hon menar att 

detta kan vara en effekt av mycket utevistelse och fysisk aktivitet.  

  

Förskollärarens roll 
I resultatet framkommer det att samtliga pedagoger tror att de kan påverka barnens lust och 

intresse till att utöva fysisk aktivitet. Malin och Anna tycker att de kan påverka genom att 

planera in fysisk aktivitet och se till att det blir av. I intervjuerna som helhet framkommer det 

att pedagogerna tycker att deras inställning spelar roll även om de formulerar sig på annat sätt. 

Bland annat Elin säger att, om pedagogerna är förebilder och visar att de är intresserade av 

och tycker fysisk aktivitet är roligt, speglas det av på barnen.  
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Elin: Barn i den åldern som vi jobbar med här, gör ju inte som man, kanske inte alltid som 

man säger men dom gör som man, som jag gör, så därför tycker jag, om är jag en bra 

förebild, så tror jag att barna hänger på.  

 
 

Maja säger att det är viktigt med fysisk aktivitet, men när barnen är i 3-5-årsåldern rör de 

redan mycket på sig. Om barnen hade varit mer stillasittande hade de i arbetslaget tänkt mer 

på vikten av att planera in fysisk aktivitet. Hon tycker inte att de på sin förskola behöver lägga 

in så mycket rörelseaktiviteter eftersom barnen redan är så aktiva och leker mycket. Fysisk 

aktivitet blir ett naturligt inslag vid utevistelsen, vilket de försöker ha två gånger om dagen.  

 
Maja: Jag tror att det är viktigt att man har fysisk aktivitet, eh, samtidigt som jag känner att 

när man är så pass liten som våra är, så rör dom sig väldigt mycket… Jag tror, hade vi haft 

barn som hade suttit mer stilla då tror jag vi hade tänkt mer på det att det är viktigt att ha 

fysisk aktivitet... 

 

Kunskap 
När frågan om förskollärarna har tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet kommer upp, 

tycker en stor del av de intervjuade att de fått grundläggande kunskaper inom sin utbildning.  

Men Elin lyfter att den kunskapen mest riktade sig till de äldre barnen i 5-6 årsåldern. 

Charlotte tycker att det var för lite i utbildningen och att det överlag är något som inte 

diskuteras särskilt mycket.  

 
Charlotte: …och det har man ju aldrig haft på nån studiedag eller så heller, det är ju språk, 

matematik, teknik och dom här sakerna som ofta lyfts, tycker jag. Så jag tror det kan va ett 

område som man, som skulle va roligt att lyfta lite mer. 

 

Övervägande del av respondenterna har fått grundläggande kunskaper i sin utbildning, ändå 

tycker de att det skulle vara välkommet att uppdatera sin kunskap, genom någon kurs eller 

utbildning. Maja nämner att kunskap är något som alltid går utveckla och att det alltid går lära 

sig mer. 

 

Förskolans planering av fysisk aktivitet 
Alla intervjuade förskolor går till skogen regelbundet. Att gå till skogen är planerat men 

vistelsen i skogen är inte alltid planerad. Elin uttrycker önskan om att kunna uppleva det de 

möter på väg till skogen och inte bara gå från punkt A till punkt B:  

 

Elin: …när man går till skogen att man skulle ha mer den här tanken att, inte bara nu går vi 

till skogen, utan på väg till skogen att känna att, nej men vi upplever stenmuren vi, klättrar 

över stenen, vi hoppar över bäcken, vi har ett snöre så vi kan fira oss ner för en, ett berg om 

det finns det i skogen, eller dra sig upp eller att man har kanske lite mer det på fokus. 

 

Resultatet visar att förskolor, vare sig de har tillgång till sporthall eller ej, utnyttjar utemiljön. 

Direkt när de kommer utanför dörren blir det fysisk aktivitet menar Charlotte, som är en av de 

pedagoger som inte har tillgång till sporthall. Charlotte och Ida säger att de får mycket gratis 

då de har nära till skogen. Just nu har de inte mycket planerad fysisk aktivitet, mer än 

skogsutflykt en gång i veckan. Skogsutflykterna blir en fysisk aktivitet även om de inte alltid 

är planerade till det ändamålet. Att gå i skogen i ojämn terräng och över stubbar och stenar 

blir automatiskt en fysiskt utmanade aktivitet. 

 



18 

Två förskolor har ingen inplanerad fysisk aktivitet. Istället kommer rörelse in i punktinsatser 

eller spontant vid vissa tillfällen. Då sker aktiviteten i form av ”mini-röris” eller sång- och 

danslekar. Alla förskolor har planerad utevistelse varje dag, men aktiviteterna ute är spontana.  

Klara är den enda pedagogen som ger uttryck för att även utomhusvistelsen på deras förskola 

är planerad: 

 
Klara: Och sen är vi ju utomhus och det är ju på gården då och det är ju planerat för vi har 

ju material som bollar och cykel och att gården ser ut som den gör och det finns i alla fall 

en stor kulle som man kan klättra upp i och klätterställningar. Gården är ju tänkt för fysisk 

aktivitet. 

 

Miljöns påverkan 
Resultatet visar att de flesta förskollärarna är relativt nöjda med utemiljön på förskolan. Alla 

har tillgång till bra miljöer med skog och kuperad terräng där det finns möjlighet till fysisk 

utmaning. Skogen är en gratis tillgång och bara genom att komma ut skapas möjligheter till 

fysisk aktivitet. Maja menar att närheten till naturen lockar till fysisk aktivitet, men att det 

skulle gå göra så mycket mer av till exempel skogen. 

 
Maja: Vi hade en bana innan, en hinderbana, som tyvärr inte är så bra just nu nej. För det 

var dom här EU-reglerna, då måste man ha speciellt underlag. Den var otroligt bra och rolig 

alltså men, så det är hinder som kommer på vägen, kan man säga.  

 

Hälften av de intervjuade nämner att de tycker de har bra tillgång till material utomhus som 

lockar till fysisk aktivitet. Förskolans gård inbjuder till viss fysisk aktivitet som cykling och 

fotboll, men flertalet vill ändå utveckla gården. Gunvor uttrycker sig angående hur de skulle 

kunna arbeta mer effektivt med fysisk aktivitet utomhus. 

 
Gunvor: …att vi ska fästa ögonen på men hur jobbar vi med rörelse nu. Kan vi göra det 

ännu mer. Och särskilt där ute på grund av att det är lätt blir att vuxna står och pratar på 

gården. Och då tänker jag så här om man har en pedagog som alltid ansvarar för rörelselek 

ute en pedagog som är ansvarig för snickeri/ateljén. Att vi delar in våra ansvarsområden ute 

för att minimera risken för att vi står och pratar, då är vi mer närvarande och på det sättet 

kunna påverka rörelse och den fysiska aktiviteten så tror jag.   

 

Lokaler 
Alla förskolor, oavsett tillgång till sporthall, utövar största delen av fysisk aktivitet utomhus 

då det är för trångt inomhus. De som har tillgång till sporthall har det endast en gång i veckan. 

Både Charlotte och Anna uttrycker en längtan efter en sporthall, inte minst för barnens skull. 

Charlotte menar att det skulle vara roligt för barnen att få prova att springa i en stor hall och 

leka lekar med materialet som finns där.  Även Petra som har tillgång till en hall, vill ha 

tillgång till lokalen när verksamheten kräver det och barnen behöver större utrymme inomhus. 

Hon menar att det är för trångt att springa inne då det är en stor barngrupp.  

  

De som har tillgång till sporthall nämner den som en stor möjlighet, men fokus läggs snabbt 

på de alltför trånga ytorna inomhus. Alla intervjuade tycker de har för trånga inomhusmiljöer 

och för stora barngrupper. De känner sig begränsade av rummen. Anna menar att eftersom de 

inte har utrymmen inomhus för större fysiska aktiviteter, leder det till att de försöker ha lugna 

aktiviteter inomhus. Petra berättar att när barnen har behov av att röra på sig måste de gå ut. 

Att ha samlingar och rörelselekar med hela barngruppen inomhus är svårt på grund av de små 

lokalerna. Charlotte påpekar att de inte har någonting inne som inbjuder till fysisk aktivitet, 

det är alltför trångt.  
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Charlotte: Sen är ju lokalen lite begränsande här så ska man ha nått inne blir det ofta att 

man har det kanske på eftermiddagen när det inte är så många barn. För att det ska gå att 

genomföra. 

 

Regler 
Förskolor i studien har regler som hindrar fysisk aktivitet. Till exempel får barnen inte springa 

inomhus. När frågan om varför de har dessa regler kommer upp, svarade bland annat Gunvor 

att det är på grund av säkerheten.  

 
Gunvor: …annars har vi en grej att vi inte springer inomhus, mycket för att man krockar, 

man kan ramla och likadant det här med att skrika. Vi säger alltid att man springer och 

skriker utomhus liksom. Det är ju en regel.  

 

Gunvor tycker denna regel är viktig eftersom de har lokaler som är begränsade och lätt blir 

genomgångsavdelningar. Charlotte gav uttryck för att de borde tänka över reglerna inne. 

Hennes förskola hade nyligen tänkt över utereglerna. När de provade att vara mer tillåtande 

hände det ingenting. Nu ser hennes arbetslag det som att de har vissa nödvändiga regler, men 

inga som hindrar barnen. Att ha en tillåtande och öppen miljö är något som Charlotte och Ida 

tror är en bidragande faktor till fysisk aktivitet.  

 
Ida: …vi låter barnen pröva i den mån så länge det inte blir farligt. Och självklart så ser vi 

ju att, alltså, kan du inte klättra upp i trädet, då ska du inte vara i trädet. Men kan du komma 

upp i trädet, då kan du vara där.… Man tycker dom ska utmanas i det och det är väl så vi 

vill att det ska va på våran förskola.  

 

 

Personal 
Något som framkommer i resultatet är bristen på personal i förskolan. Elin, Maja och Malin 

ser att detta hindrar viss fysisk aktivitet i barngruppen. Genom att vara fler personal skulle de 

ha större möjligheter att kunna genomföra fysisk aktivitet oftare och på ett mer pedagogiskt 

sätt. 

  
Elin: Man kanske ibland känner att man är för lite personal, för att kunna göra en sak… Jag 

skulle önska att vi vore fler personal som skulle kunna jobba med en grupp samtidigt.  

 

Kön 
Resultatet visar att på en av förskolorna på landsbygden märker pedagogerna skillnad på 

flickors och pojkars fysiska aktivitet. De ser att pojkarna har ett större behov av att röra sig 

och visar det väldigt aktivt. Malin är en av pedagogerna som reflekterar kring det. 

 
Malin: Mm, ja om jag ska generalisera så upplever jag ju att pojkarna har ett större 

behov av fysisk aktivitet än tjejerna. De är, de kanske inte alltid är så men det är inte 

ovanligt att man ser att dom behöver större ytor och så.  

 

Anna arbetar på en avdelning där största andelen är pojkar och hon menar att pojkarna tar 

mycket plats i deras grupp. Hon ser inte skillnad på fysisk aktivitet mellan könen. Däremot 

uttrycker hon ändå att pojkarna har ett större rörelsebehov. De tre andra förskolorna upplever 

ingen skillnad mellan flickor och pojkar utan menar att de gör samma saker. Klara och Petra 

nämner att det inte är skillnad mellan könen utan skillnaden är från individ till individ.  
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Sammanfattning   
Alla respondenter beskriver hur viktig fysisk aktivitet är i förskolan för att få en fungerande 

verksamhet. De positiva effekterna bidrar till en balanserad dag på förskolan för barnen. För 

att kunna ge barnen en balanserad dag behöver förskollärarna kontinuerlig fortbildning inom 

ämnet, något som uppges vara en bristvara. Resultatet visar även att tre av fyra förskolor inte 

ser skillnad mellan pojkar och flickors fysiska aktivitet. De menar att de ser skillnad mellan 

individer, inte mellan könen. En annan faktor som alla pedagoger tagit upp är den bristande 

inomhusmiljön. Förskolor har för små lokaler och ofta för stora barngrupper för att kunna 

utöva fysisk aktivitet inomhus. Oavsett om förskolorna har tillgång till sporthall eller inte, 

uppges utomhusmiljön vara räddningen för den fysiska aktiviteten i förskolan.  
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Diskussion 
I diskussionen kommer resultatet att diskuteras i relation till den tidigare forskningen. I 

metoddiskussionen diskuteras valet av metod. 

 

Resultatdiskussion 
 

Inomhusmiljön 
Förskolors inomhusmiljö påverkar barns fysiska aktivitet till det negativa. Resultatet tyder på 

att det idag är för trånga rum och för stora barngrupper för fysisk aktivitet inomhus. Det är 

många barn i samma rum vilket leder till en orolig förskolemiljö. Barn hamnar lättare i 

konflikter, det blir högljutt och situationen blir ohållbar i längden (Björklid 2005, s. 38). Små 

och begränsade ytor bidrar till att pedagoger uppmuntrar barn till stillasittande aktiviteter. 

Förskolans miljö spelar stor roll för barns rörelse och förskollärarna är de som kan påverka 

det.  

 

Vi anser att alla som tillbringar dagen på en förskola har rätt till en god arbetsmiljö. Idag ges 

inte barn rätt förutsättningar för att utöva fysisk aktivitet på den nivå som rekommendationer 

visar. Pedagoger arbetar i en tuff miljö och bra lokaler skulle kunna underlätta och utveckla 

deras arbete så mer fokus kan läggas på barnen.  

 

Regler 
Vi anser att när barn vill röra på sig, rör de på sig. Studien visar att pedagoger ibland måste 

hindra barns fysiska aktivitet på grund av små lokaler. För att verksamheten idag ska fungera 

finns inomhusregler på förskolor. Den vanligaste regeln är att barn inte får springa inomhus. 

Detta förklaras som en säkerhetsregel. Verksamma i förskolan menar att om barn får springa 

inomhus ökar risken för skador och en högljudd miljö. Detta är regler som kan påverka barns 

fysiska aktivitet.  

 

I studien ser vi att lokaler och regler hindrar barns fysiska aktivitet då barn inte kan få utlopp 

för sitt rörelsebehov. Vi tror att de två faktorerna samspelar med varandra. Regler sätts efter 

lokalernas möjligheter för att barnen ska få en trygg miljö på förskolan, vilket uppfyller 

läroplanens mål om en trygg miljö (Lpfö 98 rev. 2010, s. 6).  

 

Personaltäthetens påverkan 
Studiens resultat visar att tillgång till personal påverkar möjligheten till fysisk aktivitet i 

förskolan. Hur mycket personal som finns i verksamheten påverkar barns chanser till 

uppmärksamhet från pedagogerna (Wikland 2013, s. 564). Är en pedagog ensam med en stor 

grupp blir det svårt att tillgodose varje enskild individ. För att kunna göra det är det en fördel 

att vara flera pedagoger. Att vara mycket personal på en förskola behöver dock inte alltid vara 

positivt. Personal kan lätt hamna i diskussioner med varandra om verksamheten och därmed 

försvinner fokus från barngruppen. Troligtvis är pedagogerna närvarande men deras fokus blir 

mer på övervakning. Pedagoger som är delaktiga i barns fysiska aktivitet kan bidra till ett 

positivt rörelsemönster hos barnen (Ericsson 2013, s. 182).    

 

I verksamheter med bristande personaltäthet riskerar barnen att inte komma utanför förskole-

gården. Vi anser att barnens chanser att utmanas i sin fysiska aktivitet minimeras om de inte 
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får möta nya hinder som kan finnas utanför gården. Att gå iväg med en stor barngrupp kräver 

flera vuxna som är med och ser barnen. Detta för att ha en bra uppsyn över barngruppen då 

man vistas i en miljö som ger barnen nya intryck och upplevelser. Utanför förskolans område 

antas det också vara svårare att få hjälp av annan personal vid behov. Möjligheten att få hjälp 

av annan personal är större när gruppen befinner sig på gården.  

 

Personalbristen ska inte få påverka barns utövning av fysisk aktivitet. Att vara för få personal 

kan hämma barns möjligheter till rörelse samtidigt som mycket personal kan göra samma sak. 

Istället måste verksamheter bli medvetna om hur de arbetar och se barnen när det gäller 

situationer där personaltätheten kan orsaka problem.  

Kunskap 
Efter analyserat resultat drogs slutsatsen att mer kunskap om fysisk aktivitet behövs i 

förskolan. I tidigare studier framkommer att barn inte uppfyller rekommenderad nivå av 

fysisk aktivitet i den svenska förskolan. Föräldrar kan inte räkna med att deras barn rör på sig 

tillräckligt under en dag på förskolan (Pagels & Raustorp 2013, ss. 515-516). Efter 

intervjuerna upplevs pedagogerna behöva mer kunskap för att känna trygghet i ämnet. Känner 

de trygghet är det större chans att de planerar eller leder fysiska aktiviteter i förskolan. Därför 

är det viktigt att förskolor får kontinuerlig fortbildning även i fysisk aktivitet. I studien 

framkommer att fortbildningsdagarnas fokus ligger på andra ämnen. Fysisk aktivitet hamnar 

lite i bakgrunden då detta ämne är något som många troligtvis upplever sker naturligt i de 

vardagliga aktiviteterna. Förskolan ska bedrivas på vetenskaplig grund och har idag mer krav 

på sig från bland annat styrdokument och föräldrar att bedrivas med hög kvalité (Renblad & 

Brodin 2012, ss. 417, 419). Detta ställer krav på verksamma inom förskolan att ha kunskap 

inom de ämnesområden barn möter under en dag.  

 

Vi tror att om det inte sker en förändring inom prioritering av ämnesområden leder det 

troligtvis till oönskade konsekvenser. Förskolan utgör grunden för barns lärande och barns 

grund för en fysiskt aktiv livsstil läggs i tidig ålder (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5; Jädert 2013, s. 

3). Förskolan har stora möjligheter att påverka barns fysiska beteende och kan med fördel få 

mer kunskap för att kunna bidra till ett friskare samhälle (Pagels & Raustorp 2013, s. 511).  

 

Flickor och pojkar 
Den fysiska aktiviteten ser olika ut beroende på kön (Sterdt et al 2014, s. 2415; Giske, 

Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 54; Pagels & Raustorp 2013, ss. 515). I studien märks en viss 

osäkerhet kring frågan. De flesta verkade tycka att det var en svår fråga och reflekterade kring 

olika situationer på förskolan. Resultatet i frågan blev att tre av fyra förskolor inte märkte 

någon skillnad mellan könen. En av förskolorna menade att pojkar har ett större behov av 

rörelse och visar det. Forskningen visar dock att det är en skillnad på flickor och pojkars 

fysiska aktivitet då pojkar rör på sig mer än flickor (Sterdt et al 2014, s. 2415; Giske, 

Tjensvoll & Dyrstad 2010, s. 54; Pagels & Raustorp 2013, ss. 515). Därför anser vi att det är 

viktigt att förskollärare vågar se en skillnad mellan flickor och pojkar, för att kunna möta 

barnen på deras nivå och därifrån se en utveckling.  

 

En fråga vi ställde oss efter genomförandet av intervjuerna var hur förskolor påverkas av det 

genustänk som präglar samhället idag. Hur påverkar det barnen och deras möjligheter att 

utöva sitt behov av fysisk aktivitet? Troligtvis är pedagoger idag så välinformerade inom 

genus att de väljer att inte se skillnad mellan könen. Detta kan bli negativt för barnen, 

eftersom flickor behöver mer uppmuntran för att utöva fysiska aktiviteter än vad pojkar 
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behöver (Wikland 2013, s. 566). Pojkar dras till mer fysiska aktiviteter och flickor väljer 

oftast att utöva lugna aktiviteter (Sterdt et al 2014, s. 2415).  Det är viktigt att flickor 

uppmuntras mer för att få med sig en bra grund inför ett sunt liv (Wikland 2013, s. 566). Det 

finns flickor och det finns pojkar, vi har olika kön. Alla är inte lika. Kanske borde både 

samhället och förskolan våga se utanför jämställdhetsramarna i detta ämne. Vi anser att det 

finns individer som visar motsatsen till vad forskning säger, pojkar som behöver uppmuntras i 

fysisk aktivitet och flickor som har ett stort rörelsebehov. Vi tror att verksamma inom 

förskolan måste våga se skillnad mellan pojkars och flickors fysiska aktivitet, men även se 

skillnader mellan individer. Detta för att förskollärarna ska kunna utmana och ge varje barn 

vad de behöver.    

 

Reglering 

I förskolans läroplan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 10) finns endast ett strävansmål som direkt tar 

upp fysisk aktivitet. Andra ämnens vikt belyses flera gånger och har desto fler strävansmål.     

Läroplanen är det styrdokument som förskollärare utgår och planerar sin verksamhet ifrån. 

Därför anser vi det oroväckande att fysisk aktivitet nämns en gång och kan därmed tolkas som 

en mindre viktig del i förskolan. Frågor vi ställer oss är hur detta aktuella ämne inte kan vara 

mer prioriterat i Läroplanen. Läroplanen är reviderad 2010 och mycket ny forskning om barns 

stillasittande finns från detta decennium, till exempel att övervikt kan fördubblas inom 15 år 

(Jädert 2013, s. 4). Att fysisk aktivitet inte uppmärksammas mer i Läroplanen tror vi kan ge 

negativa konsekvenser. Risken finns att det blir en kedjereaktion. Nämns det inte i Läroplanen 

finns risken att pedagoger inte uppmärksammar ämnet. I slutändan blir det barnen som 

drabbas och på sikt även samhället då vårdkostnader troligtvis kommer att öka (Jädert 2013, s. 

4).   

 

Säkerhetsregler 
Vi tror att säkerhetsregler idag sätter stopp för barns fysiska aktivitet. Förskolans gård får inte 

se ut hur som helst utan måste uppfylla särskilda krav (SFS 2010:900). Dessa krav anser vi 

kan bidra till att befintliga lekplatser idag inte är godkända och kan tas bort. Detta kan vara 

platser som stimulerar barns fysiska aktivitet och som kan komma att bli en förlust för 

förskolan. Kommunens skyddstillsyn ska komma regelbundet på tillsyn av lekplatser 

(www.konsumentverket.se). Är något på lekplatsen inte godkänt tas det bort. Förskolan måste 

då ha budget för att få sätta dit något nytt. En gård ska vara inspirerande för barn så de 

utmanas i sin fysiska aktivitet (Renuamo et al 2013, s. 33). Samtidigt som dessa regler behövs 

för att göra barnens lek säker, tror vi det finns det en risk att reglerna bidrar till en mindre 

kreativ lekmiljö för barnen.  

Slutsats 
Slutsatsen av denna studie visar att fysisk aktivitet är nödvändigt i förskolan för att barnen ska 

få en balanserad dag. Förskolans verksamhet har en stor roll i barns framtida livsstil. Miljön 

på förskolan har stor inverkan på hur mycket barn rör på sig. Trånga inomhusytor leder till att 

det är svårt att utöva rörelseaktiviteter. Även personaltätheten har stor påverkan på 

verksamhetens möjlighet att röra sig utanför förskolans område. För att förskolans verksamhet 

ska kunna bedrivas på vetenskaplig grund behövs kontinuerlig kunskap till pedagogerna inom 

fysisk aktivitet. Detta för att förskolor ska hålla en hög kvalité och kunna erbjuda barnen en 

pedagogisk verksamhet.  

 

Verksamheterna idag arbetar efter bästa förutsättningar, men i slutändan är det barnen som 

blir lidande. Pedagogers förutsättningar hade kunnat vara bättre. Genom bättre förutsättningar 



24 

hade mer tid kunnat läggas på barnen istället för att lägga energi på bristande lokaler. Både 

barn och personal har rätt till goda arbetsmiljöer för att kunna bedriva en bra och vetenskaplig 

verksamhet.  

 

Fysisk aktivitet nämns endast en gång i Läroplanen för förskolan. Detta väcker tankar kring 

prioritering av ämnet. Om det prioriterats mer hade kanske en medvetenhet ökats hos 

befolkningen vilket kan leda till att samhället får friskare barn.  

 

Fysisk aktivitet behövs i förskolan för att få friskare barn. Får barn goda vanor i tidig ålder 

följer det med upp i vuxen ålder, vilket leder till ett friskare samhälle.  

 

Metoddiskussion 
Valet att genomföra en intervjustudie är gjort för att få en bild av barns förutsättningar och 

möjligheter att utöva fysisk aktivitet i förskolan. I en intervju går det fördjupa undersökningen 

genom att ställa följdfrågor. Under intervjun höll vi oss inom de bestämda ramarna. Till följd 

av följdfrågorna upplevde vi djupare intervjuer än förväntat. Vi upplever att om andra redskap 

skulle använts hade datamaterialet inte varit så fördjupat. Innan intervjuerna valde vi att 

lämna intervjufrågorna till en aktiv förskollärare. Detta för att få kommentarer på hur frågorna 

tolkades. Vi känner att det hjälpte oss att formulera och förtydliga frågorna inför kommande 

intervjuer. Vi känner oss nöjda med studiens urval. Valet av förskolor och deltagande gav oss 

en bred datainsamling.    
  



25 

Didaktiska konsekvenser  
Utifrån den kunskap vi fått under studiens gång hoppas vi att vi i vårt framtida arbete kommer 

vara mer medvetna om vikten av fysisk aktivitet. Efter diskussioner med varandra har vi 

börjat fundera över hur man kan få in fysisk aktivitet i verksamheten. En tanke som vuxit 

fram är att få in andra ämnen i samband med fysisk aktivitet. Till exempel att kombinera 

matematik med rörelse.  

 

Vi hoppas att resultatet kommer väcka tankar och skapa diskussioner i familjer och arbetslag. 

Om en medvetenhet ökar hos föräldrar kommer de troligtvis ställa sig mer frågande till barns 

aktivitetsmönster i hemmet och förskolan. En ökad medvetenhet hos förskollärare kan leda till 

diskussioner kring verksamhetens arbetssätt. Vi hoppas att de som läser vår studie kommer bli 

mer medvetna om hur viktigt fysisk aktivitet är.  

 

Ett problem vi ser i studien är den bristande inomhusmiljön. Ett arbetssätt för att barn ska få 

en lugnare miljö och större yta att leka på, är att dela upp dem i smågrupper. Detta behöver 

inte alltid vara positivt. Smågrupper kan påverka gruppdynamiken i barngruppen. Delas 

barnen varje dag in i grupper försvinner gruppsammanhållningen. Att dela upp barnen i 

smågrupper kan påverkas av tillgången till personal. Personalen arbetar olika tider varje dag, 

vilket bidrar till ett ständigt pussel med deras raster och barnfria tid. Även om förskolor idag 

skulle ha tillgång till en större lokal där barn kan utöva fysisk aktivitet, är det inte säkert att de 

skulle kunna utnyttja lokalen efter verksamhetens behov. Även här kan personalens 

arbetstider och verksamhetens rutiner avgöra. En förskolas dag styrs av till exempel frukost, 

lunch och mellanmål. Detta kan bidra till att flera avdelningar på förskolan vill ha lokalen vid 

samma tidpunkt. Det finns en stor risk att lokalen inte finns tillgänglig vid de spontana 

tillfällen som uppstår i barns lek.  

 

Att dela upp barngruppen har negativa konsekvenser men det finns också positiva effekter. 

Genom att dela stora barngrupper i mindre grupper ges större möjligheter till att utöva 

rörelseaktiviteter med barnen. Är barnen i smågrupper får de mer utrymme till stora fysiska 

kroppsrörelser och risken minskar för eventuella krockar och konflikter. Det är också ett 

tillfälle för barnen att lära känna varandra och stärka relationer. Kanske måste det inte ses som 

ett hinder att barn från två avdelningar möts i lekhallen. Det kan bli ett positivt möte där de 

kan lära av varandra och mötas över ”gränserna”. 

 

Barn bör lära sig att respekterar varandra på en liten yta men förskollärare måste ändå tänka 

på vilka regler som görs upp och vad de har för effekter. För att tillgodose barns rörelsebehov 

kan pedagoger anpassa miljön genom att lätt kunna flytta möbler vid behov, alternativt ordna 

ett rum som är anpassat för rörelseaktiviteter. För att ifrån gå de vanliga reglerna kan 

pedagoger se till att fysisk aktivitet sker på ett säkert sätt, som lokalerna tillåter. Till exempel, 

de dagar barnen har ett extra stort rörelsebehov och möjlighet att dela på barngruppen inte 

finns, ordna ett lopp eller disco, så att barnen får röra sig på olika sätt. 

 

Något vi reflekterat över i studien är att läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010 s. 10) 

endast nämner fysisk aktivitet en gång. Vi undrar vad skulle hända om läroplanen nämner 

fysisk aktivitet mer? Vi tror att medvetenheten hos förskollärare hade ökat och fysisk aktivitet 

hade synliggjorts mer i den dagliga verksamheten. Förskollärare skulle antagligen ha mer 

kunskap i ämnet och det skulle diskuteras mer på fortbildningsdagar. Vi tror att färre unga 

personer skulle drabbas av diabetes och övervikt vilket skulle leda till ett friskare samhälle.  
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Bilaga 1  
   

 

 

 

 

 

 

Information om intervju 

 
Hej!  

Vi heter Amanda Kamlert och Therése Karlsson och vi studerar till förskollärare vid 

Högskolan i Borås. Vi läser nu vår sjunde och sista termin. Vi arbetar nu med vårt 

examensarbete. Vi kommer under hösten undersöka pedagogers syn på fysisk aktivitet i 

förskolan ur ett barnhälsoperspektiv. Vi kommer att samla in data genom att genomföra 

intervjuer. De vi önskar intervjua är verksamma pedagoger i förskolan som arbetar med barn i 

åldrarna 3-5 år.  

 

Vid intervjutillfället har vi en önskan att sitta ostört och spela in intervjun på en 

ljudupptagare, detta för att vi ska få en hög tillförlitlighet i vår rapport. Om du inte vill bli 

inspelad kommer vi att respektera detta. Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst 

avbryta din medverkan. Efter uppgiftens slut kommer allt intervjumaterial att förstöras och 

inte användas till något annat. Det vi kommer fram till i undersökningen används bara i vår 

egen uppsats. Undersökningen kommer att publiceras och vara tillgänglig för allmänheten. 

 

En handledare vid Högskolan hjälper oss och ser över vårt arbete.  Detaljer kring vår studie 

bestäms tillsammans med handledaren.   

 

 

Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss 

Amanda Kamlert  xxxx-xxxxxx 

Therése Karlsson  xxxx-xxxxxx 

Handledare: Marcus Agnafors   

 
 

Vänliga hälsningar  

Amanda Kamlert & Therése Karlsson 

Studerande vid Högskolan i Borås. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du varit färdigutbildad? 

3. Hur länge har du varit verksam? 

4. Har du varit på någon kurs/föreläsning inom hälsa eller rörelse?  

 

5. Hur ser du på fysisk aktivitet i förskolan? 

 

6. Hur arbetar ni i arbetslaget med fysisk aktivitet i förskolan? 

 

7. Upplever du att ert arbete med fysisk aktivitet sker mest spontant eller planerat? 

 

8. Varför arbetar ni med fysisk aktivitet i förskolan? 

 

9. Hur tycker ni att era möjligheter är att få in fysisk aktivitet i er verksamhet? 

 

10. Upplever du att du kan påverka barns fysiska aktivitet i ditt arbete? 

 

11. Hur tror du din egen syn på fysisk aktivitet påverkar barnen?  

 

12. Ser ni någon effekt av ert arbete med fysisk aktivitet i barngruppen? 

 

13. Tycker du att ditt sätt att arbeta med fysisk aktivitet är hållbart? 

 

14. Finns det något som du skulle vilja förändra i ditt eller verksamhetens sätt att arbeta 

med fysisk aktivitet?  

 


