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Abstract 

Många studier har visat på att barn i dagens samhälle är allt mer stillasittande, bland annat på 

grund av att digitala medier är så populärt. Konsekvenserna av fysisk inaktivitet är många, 

men vi har lagt fokus på övervikt och fetma, socialt utanförskap och motoriska avvikelser. 

Detta leder oss fram till pedagogernas roll i förskolans verksamhet och hur de arbetar med att 

förebygga fysisk inaktivitet i barngruppen. Vi har intervjuat sex pedagoger för att få deras syn 

på fysisk aktivitet i förskolan och har med hjälp av fenomenografin analyserat vår data. Våra 

frågeställningar är: Hur arbetar pedagoger med att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet i 

förskolan? Hur ser pedagoger på begreppet ”fysisk aktivitet”? Hur ser pedagogernas arbetssätt 

ut gällande fysisk aktivitet? 

En del av resultatet visade att pedagoger uppmuntrar barnen att röra på sig genom att locka 

med lek, ta till vara på barnens intressen och genom att vara positiva pedagoger som skapar 

förutsättningar för rörelseaktiviteter. Fortsatta studier inom ämnet kan innebära en fokusering 

på barns upplevelser av samma fenomen men även att utöka befintlig studie genom 

observationer av verksamheten.  

Nyckelord: förskola, pedagoger, förhållningssätt, fysisk aktivitet, inaktivitet, uppmuntran.  
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Förord 

Vi valde det här ämnet då fysisk aktivitet ligger oss varmt om hjärtat och det är något som vi 

brinner för, både i privatlivet och i yrket. Vi har upplevt att barns rörelse inte prioriteras i 

förskolan, men efter intervjuerna insåg vi att åtminstone de här sex pedagogerna är duktiga på 

att uppmuntra barn att vara fysiskt aktiva. 

 

Vi vill även ägna det här uppslaget åt alla de som har gjort det möjligt för oss att genomföra 

den här undersökningen. Vi vill tacka de sex pedagogerna som ställde upp på intervjuer, utan 

er hade undersökningen inte varit möjlig! Vi vill också tacka våra kurskamrater som har 

fungerat som ett bollplank i situationer som känts svåra för oss. Till sist men inte minst så vill 

vi tacka våra handledare, Lars Kristén och Göran Karlsson, för den feedback och hjälp ni har 

gett oss. 
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Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studiens uppkomst, studiens syfte och 

aktuella frågeställningar. Vi har under vår lärarutbildning fått erfara mycket positivt i 

förskolans värld men vi har även sett verksamhetens baksida där vi upplevde att den fysiska 

aktiviteten bortprioriterades många gånger. Vi upplevde att rörelseaktiviteter prioriterades 

bort för att pedagogerna ansåg att barnen i sin ”fria lek” ändå rör på sig, oavsett om 

pedagogerna planerar för det eller inte. På grund av detta ville vi undersöka hur det ser ut på 

andra förskolor än de vi har gjort vår verksamhetsförlagda utbildning på och hur pedagoger 

uppfattar att de jobbar med att uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva. Vi har valt att 

använda oss av begreppet ”fysisk aktivitet” i största delen av arbetet men även ”lek och 

rörelse” vilket vi ser som synonymer. Det är underförstått att den fysiska aktiviteten går i 

lekens tecken i förskolans verksamhet eftersom att det står föreskrivet i läroplanen för 

förskolan (2010).  

 

Enligt folkhälsoinstitutet (2010) är allt fler barn idag inaktiva på grund av en rad olika 

faktorer som till exempel digitala verktyg (datorer, tv-spel, surfplattor). Konsekvenserna av 

inaktiviteten leder till att folkhälsan försämras, övervikt och fetma ökar, hjärt- och 

kärlsjukdomar är ett faktum och socialt utanförskap bland barn blir allt vanligare. I det långa 

loppet blir det ett samhällsproblem som inte bara påverkar individen utan även välfärden. 

Folkhälsoinstitutet (2010) menar att förskolan spelar en viktig roll när det gäller hälsa hos 

barn, de menar även att förskolan kan förebygga ohälsa hos barnen. Det framkommer även att 

förskola och skola bör skapa förutsättningar för barn att lyckas i förskolan och skolans värld 

då det ökar chanserna för framgång livet ut. Grindberg och Langlo, Jagtøien (2000) menar att 

det är en viktig del i förskolans pedagogiska verksamhet att barn ges möjlighet att få vara 

fysiskt aktiva, därför är det pedagogernas ansvar att tillgodose barns rörelsebehov samt att 

erbjuda barnen positiva upplevelser i att utöva fysisk aktivitet varje dag. Detta leder fram till 

vårt forskningsproblem, där problemet är en ökning av sjukdomar som kan kopplas till fysisk 

inaktivitet och som i sin tur kan leda till utanförskap bland barn och dessa problem är inte 

bara kopplat till individen utan hela samhället.  
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Begreppsdefinition 

För att förstå varför fysisk aktivitet är av stor vikt och förstå varför den i allra högsta grad hör 

hemma i förskolan är det viktigt att definiera vad fysisk aktivitet är. Caspersen, Powell och 

Christensen (1985) definierar fysisk aktivitet så här:  

 

 ” Physical activity is defined as any bodily movement produced by skeletal 

 muscles that results in energy expenditure.” (s.126). 

 

Caspersen m.fl.(1985) menar alltså att all rörelse med kroppen som utförs av 

skelettmuskulaturen och som gör att energiförbrukning ökar kan kallas för fysisk aktivitet. 

Statens folkhälsoinstitut menar även de att fysisk aktivitet kan definieras som ”all typ av 

rörelse som ger ökad energiomsättning.” (www.fhi.se). Stenberg (2007) hävdar att lek och 

rörelse idag är en synonym som beskriver fysisk aktivitet i förskolan.  

Innebörden av begreppet ”uppmuntran” beskriver Svenska språknämnden (2003) som att 

uppmuntra någon till något, att sporra, att motivera och göra gladare. 

 

Begreppet ”pedagog” är något som vi använder återkommande gånger i vår text, med det 

begreppet menar vi all pedagogisk personal på förskolan, både barnskötare och förskollärare. 

Vi skiljer alltså inte på högskoleutbildad och outbildad personal. 

Läroplanen för förskolan och rekommendationer för den fysiska aktiviteten 

I läroplanen för förskolan (98, reviderad 2010) står det att: 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande,”(s.10) 

Vidare står det att: 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper.”(s.6) 

Förskolan är skyldig att erbjuda barnen möjlighet till fysisk aktivitet samtidigt som det ska 

vara lärorikt och roligt för barnen. Livsmedelsverket (2013) rekommenderar att barn rör på 

sig minst 60 minuter om dagen, de 60 minuterna kan delas upp i kortare perioder under dagen. 

Samma rekommendationer har gjorts av Nordic Nutrition Recommendations (2004) men med 
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ett tillägg där de menar att rörelseaktiviteterna bör vara så varierade som möjligt för att 

omfatta allt ifrån kondition, till flexibilitet, rörlighet, muskelstyrka, reaktionsförmåga och så 

vidare. Världshälsoorganisationen (WHO) menar även de att barn bör röra på sig ungefär 60 

minuter om dagen såvida barnen inte lider av någon sjukdom eller liknande. Barn som är 

inaktiva bör börja med lättare aktiviteter och öka intensiteten över tid. Inaktiva barn gynnas 

mer av att röra sig lite, även om de inte kommer upp i 60 minuter om dagen än att bara sitta 

stilla.  

Syfte 

Syftet är att belysa och undersöka hur sex pedagoger i sitt uppdrag arbetar med att förebygga 

fysisk inaktivitet hos barn i förskolan.  

 

Frågeställningar 

- Hur arbetar pedagoger med att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet i förskolan? 

- Hur ser pedagoger på begreppet ”fysisk aktivitet”? 

- Hur ser pedagogernas arbetssätt ut gällande fysisk aktivitet? 
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Forskningsbakgrund 

Fysisk inaktivitet kan leda till en mängd olika konsekvenser, bland annat övervikt och fetma 

som in sin tur kan leda till att barn hamnar i socialt ofrivilligt utanförskap (Deforche, Wearing 

& Hills 2007). Klasén McGrath (2011) menar att barnfetma är något som har ökat under den 

senaste tiden och visar sig redan när barnen är mellan tre och sju år. Hon menar vidare att 

konsekvenserna av barnfetma blir att barnens rörlighet blir begränsad vilket i sin tur kan leda 

till utanförskap bland kamrater både i förskolan och på fritiden. Schäfer Elinder och 

Faskunger (2008) ser inaktiva barn som ett stort problem eftersom barns levnadsvanor har en 

stor betydelse för dagens och den framtida folkhälsan. Författarna menar vidare att 

problematiken kring inaktiviteten har ökat på kort tid, vilket ses som ett orosmoln då 

riskfaktorerna påverkar samhället och på sikt ger en försämrad folkhälsa. Media, myndigheter 

och beslutsfattare belyser ständigt vikten av att främja en fysiskt aktiv livsstil och motverka 

övervikt. Nyberg, Lennernäs, Sepp och Sollerhed (2010) menar att fysisk aktivitet inte bara 

motverkar övervikt och fetma utan även en hel del andra sjukdomar så som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes typ 2, cancer, depression, demens och så vidare. Nyberg m.fl. (2010) 

menar att genom att vara aktiv som barn ökar chanserna för att vara aktiv som vuxen, vilket 

lägger grunden till en hälsosam livsstil på många sätt och vis. 

 

Pedagogens roll 

Kimiecik och Harris (1996) menar att ”enjoyment” och ”fun” är två omtalade begrepp i 

studerandet av fysisk aktivitet.” Enjoyment” betyder på svenska ”glädje” och ”fun” betyder 

”roligt” eller ”nöje”, de talar alltså om glädje och nöje i att röra på sig. Vidare menar de att 

glädjen är en styrande faktor när det gäller barns vilja eller ovilja att delta i rörelseaktiviteter. 

Deras slutsats är att fysisk aktivitet är beroende av glädje, barn i alla åldrar behöver känna att 

den fysiska aktiviteten bidrar med glädje för att vilja fortsätta röra på sig.  

Ebbeck och Weiss (1998) har gjort studier på varför barn och tonåringar deltar i organiserade 

fritidsaktiviteter (fysiska aktiviteter) och vad de kan urskilja är att tre stora faktorer spelar roll. 

Det första skälet är att barn vill utvecklas inom idrotten, det andra är att barnen vill skapa ett 

större nät av vänner och det tredje skälet är glädjen, det roliga. Ebbeck och Weiss (1998) drar 

liknande slutsatser som Kimiecik och Harris (1996) om att glädje är en av anledningarna till 

att barn förblir fysiskt aktiva. 

The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest (2000) menar att 

föräldrar och pedagoger har enormt stort inflytande när det kommer till barns uppfattning om 
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fysisk aktivitet och motivation. Socialt stöd från primära och sekundära grupper kan vara 

avgörande för om ett barn är fysiskt aktiv eller inaktiv. The President’s Council on Physical 

Fitness and Sports Research Digest (2000) har sammanfattat ett antal studier som gjorts av 

Marureen Weiss, Ferrer-Caja med flera som visar på att pedagoger och coacher som 

uppmuntrar barn och elever, låter dem ha inflytande över verksamheten när det gäller val av 

aktivitet och ger positiv feedback har en mycket positiv inverkan på barn och elever.  

 

Barns möjligheter till inflytande och den kroppsliga kommunikationen är av stor betydelse 

enligt Osnes, Hilde och Eid Karby (2012). Vidare menar Osnes m.fl. (2012) att det därför är 

viktigt att förskolan ger barnen det utrymme som krävs för att barnen ska kunna känna glädje, 

både i det kroppsliga men också i deras rörelse. Även om barn inte är fysiskt aktiva hela tiden 

ska möjligheterna finnas, där uppmuntran från pedagogernas sida har en avgörande roll. 

Ericsson (2003) hävdar att pedagoger bör vara delaktiga i barns lekar för att kunna bidra med 

en ökad motivation i deras utövande av fysisk aktivitet samt skapa positiva upplevelser av 

rörelse i samspel med varandra. Vidare menar Ericsson (2003) att barn måste få tid, utrymme 

och tillåtelse för lekar där kroppen fungerar som det pedagogiska verktyget i utövandet av 

fysisk aktivitet i förskolan. Hon menar också att pedagogernas kunskap avgör hur mycket 

fysisk aktivitet som utövas på förskolan och det är därför viktigt att vara engagerad i sin 

yrkesroll och att samla på sig kunskap som gynnar fysisk aktivitet. Langlo Jagtøien m.fl 

(2000) hävdar att pedagogernas inställning avgör vad det är som tillåts i barnens lek och 

betonar vikten av att ständigt ha i åtanke att barn ser vuxna som förebilder och inspiratörer i 

olika sammanhang. Granberg (2000) menar att barn ständigt iakttar vuxna i sin omgivning 

och det är därför betydelsefullt att vara medveten om sitt egna förhållningsätt gentemot 

barnen.   

 

Enligt Marureen Weiss (i The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research 

Digest 2000) bör pedagoger vänta med att introducera tävlingsinriktade aktiviteter och istället 

fokusera på att barnen ska ha det roligt. Hon menar även att pedagoger ska anpassa aktiviteten 

till barnen och inte tvärtom, ha realistiska förväntningar på barnen, vara en bra förebild 

genom att själv vara delaktig i aktiviteten, ge komplimanger till barnen och uppmuntra dem, 

håll instruktionerna korta och koncisa, vara engagerad och le då det smittar av sig till barnen 

och sist men inte minst, låta barnen ha inflytande över verksamheten. 



 

6 
 

Barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling 

I dagens läroplaner för förskola och skola betonas lek och fysisk aktivitet allt mer och har på 

så sätt fått en större betydelse inom verksamheterna (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Återkommande begrepp i litteratur som berör barns fysiska aktivitet menar Evenshaug och 

Hallen (2001)  är lek och rörelse som är viktiga faktorer för deras utveckling. Enligt Stenberg 

(2007) har barn ett stort behov av att vara fysiskt aktiva där lek och rörelse dominerar. Vidare 

menar hon att både personlighetsutvecklingen och kroppsuppfattningen påverkas utav barns 

rörelseförmåga som i sin tur har en stor betydelse för deras självuppfattning, en faktor 

fenomen som har en avgörande roll för barnets fysiska aktivitet. 

Niss och Söderström (2006) menar att barn älskar att springa, klättra och hoppa och små barn 

har en naturligt inbyggd glädje i att röra på sig. Syftet med barns lek är enligt författarna att de 

är fysiskt aktiva samtidigt som de ska känna glädje och tillfredsställning i vad de gör och 

utövar. En viktig förutsättning för den totala utvecklingen är att barn ständigt är i rörelse för 

att de själva ska kunna träna sina motoriska färdigheter (Niss & Söderström, 2006). Granberg 

(1994) menar att det är betydelsefullt att barn ges utrymme och får den stimulans som krävs 

för att kunna öva sin motorik, främst i de lekar där rörelse är i fokus. Hon hävdar att barn 

omedvetet tränar sin motorik fram till dess att de behärskar den och det är därför viktigt att 

skapa möjligheter där de får pröva sig fram för att hitta kroppens begränsningar och 

möjligheter. Danielsson m.fl. (2001) anser att barn som får leka mycket och får sitt 

rörelsebehov tillgodosett i ett tidigt skede i livet får en bättre koncentrationsförmåga och 

tillräckligt med motivation för att ta till sig ny kunskap i den pedagogiska verksamheten. 

Ericsson (2005) hävdar att människans förmåga att röra på sig och våra olika sätt att föra oss 

på, det vill säga motoriken, sker med hjälp av funktioner på olika nivåer i hjärnan, vilka är 

beroende av varandra och bildar tillsammans den totala rörelsekapaciteten. Begreppet motorik 

beskrivs enligt Ericsson (2005) hur rörelser lärs in och utvecklas. Enligt henne kan en 

motorisk handlingskedja beskrivas i följande nivåer: perceptionsfasen, den motoriska 

planeringen och genomförande. 

 

 Kroppsbild, kroppsschema, kroppsuppfattning eller sensomotoriskt schema är begrepp 

som används när det samtalas om den rörelseföreställning som finns hos människan. 

Hjärnan gör ett urval och tolkar information. Detta sker i den första fasen, 

”perceptionsfasen”.  
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 Den andra fasen, ”den motoriska planeringen” går ut på att hjärnan skickar impulser 

till de muskler som skall aktivers. 

 

 Under den tredje och sista fasen aktiveras en del muskelgrupper medan andra ska vara 

passiva, det är vad fasen ”genomförande” innebär. 

 

Ericsson (2005) beskriver att koordinationen bland annat är beroende av det kinestetiska 

minnet - muskelsinnet, det taktila sinnet - beröringssinnet och det visuella sinnet - synen och 

utvecklas först när det centrala nervsystemet mognar. För att samtliga rörelser ska kunna 

automatiseras krävs det inlärning och upprepning. Danielsson och Jansson (2009) menar att 

det är viktigt att ha en helhetssyn på barns utveckling, samtidigt som barnet utvecklas fysiskt 

utvecklas de även på det sensomotoriska, emotionella, sociala och kognitiva planet och 

samtliga områden kan avlösa varandra. Barnen tränar på en utvecklingsfas för att sedan ta sig 

vidare till en annan där det är åldern som styr. Motoriken utvecklas från reflexrörelser till 

sensomotoriska rörelser, vidare till asymmetriska och differentierade rörelser för att slutligen 

bli automatiserade. Sedan en tid tillbaka har det vuxit fram ett nytt synsätt som hävdar att små 

barn med ärvda och färdiga rörelsemönster kan lockas fram och aktiveras beroende på vilka 

miljöer och situationer barnet själv befinner sig i. Företrädare för detta synsätt menar att det 

till största delen är miljön som har en avgörande roll och att åldern inte bestämmer mognad 

hos barn eller vad barn behärskar (Danielsson & Jansson, 2009). 

 

Ericsson (2005) menar att barn som inte följer den motoriska utvecklingsnivån har motoriska 

avvikelser, vilket kan leda till förödande konsekvenser för barn på förskola och skola då 

sämre motorisk utveckling kan påverka barnet både socialt och emotionellt.  Vidare kan det 

leda till att inlärningsprocessen rubbas och påverkas negativt för de barn som inte utvecklar 

en positiv självbild och god kroppsuppfattning vilket är viktiga förutsättningar i utövandet av 

fysisk aktivitet (Ericsson, 2005). Grindberg m.fl. (2000) anser att barn som har motoriska 

avvikelser bör ha rätt till mer motorisk träning vid behov för att kunna få den hjälp och det 

stöd som behövs för att kunna vägleda dem i deras motoriska utveckling och uppmuntra till 

fortsatt utövande av fysisk aktivitet. Författarna menar vidare att pedagoger måste bli mer 

medvetna om barns rörelseutveckling och att de har ansvar för att samtliga barn ska kunna 

utvecklas och utmanas utefter deras egna förutsättningar och förmågor när det handlar om den 

motoriska utvecklingen och fysisk aktivitet. Barnets totala utveckling är beroende av en 

allsidig rörelseutveckling och pedagoger bör bli mer uppmärksamma på hur viktigt det 
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faktiskt är (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).  

 

Motorik brukar delas in i två kategorier, grovmotorik och finmotorik och Grindberg m.fl. 

(2000) anser att man beskriver barns lärprocess i hur de lär sig att t.ex. lyfta huvudet, sitta, 

krypa, gå, stå osv när man talar om begreppet motorik. Ett barn tillägnar sig olika färdigheter 

gradvis som omfattar rörelser och förflyttningar och det är vad den motoriska utvecklingen 

handlar om. För att vi som barn ska kunna krypa, rulla runt, äta, stå med mera finns det 

inbyggda rörelsemönster i hjärnan som byter av varandra i en särskild ordning. Berg och 

Cramér (2003) menar att det inte finns någon manual att gå efter utan ska läras in på egen 

hand, en förutsättning som är densamma för alla barn då vi alla genomgår samma 

utvecklingsfas. Gustafsson och Hugoh (1987) påpekar att barn bör träna vardagliga aktiviteter 

i den omfattningen att de kan tänka och tala samtidigt, utan att aktiviteten påverkas, först då 

har de uppnått det automatiserade utvecklingsstadiet. Ett automatiserat rörelsemönster bidrar 

bland annat till ett ökat självförtroende hos barn där grovmotorikens hörnstenar blir det 

centrala och fokusen hamnar på att rulla, åla, krypa, balansera, hoppa, gå, springa, klättra, 

hänga, kasta mm. (Gustafsson & Hugoh, 1987).  

 

Konsekvenser av outvecklad fysisk aktivitet 

Barn som av någon anledning inte får möjligheten att utöva fysisk aktivitet löper stor risk att 

drabbas av bland annat övervikt och fetma och/eller ofrivilligt socialt utanförskap. I detta 

kapitel presenteras dessa konsekvenser mer ingående.  

 

Övervikt och fetma 

Ett av västvärldens största folkhälsoproblem idag är fetma som enligt 

världshälsoorganisationen (2010) klassas som en kronisk sjukdom. Nyberg, Lennernäs, Sepp 

och Sollerhed (2010) hävdar att övervikt och fetma kan bidra till allvarliga konsekvenser för 

både den emotionella och den fysiska hälsan. Metabolt syndrom, diabetes typ 2, hjärt och 

kärlsjukdomar, högt blodtryck och vissa cancerformer är några av de hälsorisker som kan 

drabba barn och ungdomar som tillhör riskgruppen. Sömnproblem, nedsatt fertilitet och astma 

är också exempel på negativa hälsoeffekter som sjukdomen bidrar med och som förekommer i 

högre grad hos personer med övervikt och fetma än hos normalviktiga (Puhl & Latner, 2007). 

Idag är 18-25% av barnen i 10-års ålder överviktiga medan 3-4% lider av fetma enligt studier 

som har gjorts i Sverige (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2004). Fetma 

uppstår när intaget energi blir större än vad som förbrukas. Idag kontrolleras samtliga barn 
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från 4-års ålder för att de barn som är i riskzonen ska få hjälp i ett så tidigt stadie som möjligt. 

Vården använder sig av BMI, body mass index, ett mätinstrument som redogör mängden 

kroppsfett där gränsen för fetma går vid ett BMI på < 30 (SBU, 2004). Under barnens första 

levnadsår ökar deras BMI för att sedan stagnera under förskolan och därefter öka på nytt 

under tonåren (Batch & Bauer, 2005). Det kan inte fastställas en idealvikt eller dras generella 

slutstatser om vad barn ska väga och därför är det viktigt med referensmallar som tar hänsyn 

till både ålder och kön. BMI- gränserna som gäller för barn är anpassad till åldrarna 2-18 år 

och benämns då som iso-BMI (Cole, Bellizzi, Flegal & Dietz, 2010). 

 

Holle (1987) menar att barn känner en stor glädje i att röra på sig och understryker lekens 

betydelse för detta ändamål. Matsmältningen är en faktor som påverkas av fysisk inaktivitet 

då barn inte får ge utlopp för sitt rörelsebehov. Nordlund Rolander och Larsson (1997) hävdar 

att barn och ungas närings - och energibehov varierar med åldern och kroppens utveckling 

och hälsa kan påverkas negativt i samband med ett för högt matintag. Enligt Henriksen (2007) 

har svenska barn idag en benägenhet att bli allt tyngre i förhållande till sin kroppslängd. 

Vidare menar han att orsaken till övervikt och fetma bland barn och unga är multifaktoriell 

och att en av de största bovarna är ändrade kostvanor där portionerna maximeras och de 

kolsyrade sockerdrickorna blir ett självklart val till samtliga måltider under dagen (Henriksen, 

2007).  Barns uppväxtmiljö har dessutom förändrats och den fysiska aktiviteten har bland 

annat ersatts med tv-tittande och annan elektronisk underhållning (Dessen, 1993).  

 

Barns rörelseaktiviteter är enligt Mårtensson (2004) mer självstyrda i utomhusmiljön där 

fantasin får flöda fritt och inte begränsas och upptas av ett överflöd av leksaker och materiella 

ting. Enligt handlingsprogrammet ”övervikt och fetma” (2004) skulle förskolan kunna ses 

som en hälsofrämjande arena och utnyttjas i en betydligt högre grad utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv med syfte att förebygga övervikt och fetma genom att erbjuda bra måltider och 

aktiv utevistelse (Stockholms landsting, 2004). Enligt Schwimmer (2003) medför övervikt 

och fetma hos barn generellt en sämre livskvalitet och kan leda till negativa konsekvenser för 

både självkänslan och den kognitiva sociala utvecklingen. Barn som är drabbade lider i större 

utsträckning av diagnostiserad ångest och depression än barn som anses vara normalviktiga 

(Schwimmer, 2003). Den ökade risken för att utveckla en dålig självkänsla är ett faktum som 

inte går att förbise och som synliggörs allt mer vilket i sin tur kan leda till ett destruktivt 

beteende i högre ålder. Under förskoleperioden och skoltiden är övervikt och fetma oftast den 

utlösande faktorn till ofrivilligt utanförskap och mobbning (Perry, Rosenblatt & Wang 2004). 
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Socialt ofrivilligt utanförskap 

Enligt Deforche, Wearing och Hills (2007) blir barn i dag dömda utefter kroppsliga attribut 

där utseende spelar en stor roll redan i tidig ålder. Övervikt och fetma bland barn är faktorer 

som kan bidra med ett dåligt självförtroende och de barn som är i riskzonen löper större risk 

att bli socialt utsatta och falla offer för det ofrivilliga utanförskapet som ofta utvecklas till 

mobbning. Det i sin tur kan leda till en försämrad psykisk hälsa (Deforche, Wearing, & Hills 

2007) Gunnarsson- Meriaux, Berg och Hellström (2010) menar att konsekvenserna av 

övervikt och fetma kan leda till utanförskap som inte allt för sällan mynnar ut i att barn 

ofrivilligt håller sig på hemmaplan och utför aktiviteter inomhus som t.ex. datorspel eller tv-

tittande. I de flesta fall menar de att det leder till en mer stillasittande vardag som förvärrar 

situationen ännu mer då matintaget ökar och ses som tröst eller tidsfördriv vilket påverkar 

kroppsvikten negativt i det långa loppet (Gunnarsson-Meriaux, Berg & Hellström, 2010) 

Sociala situationer och sammanhang ses ofta som ett stort problem bland barn med övervikt 

och fetma då det finns en rädsla för vad andra barn ska tycka och tänka om deras kroppsliga 

fysik. De barn som redan är utsatta tenderar därför att dra sig tillbaka och inte delta i sådana 

konstellationer (Neumark-Sztainer, Story, Faibisch, Ohlson & Adamiak, 2009). 

 

Dixey, Sahota, Atwal och Turnen (2001) hävdar att barn med övervikt och fetma lättare faller 

offer för kamratförtryck och hamnar oftast utanför det sociala samspelet vilket kan skada och 

påverka barnens integritet. För den utsatta kan mobbning påverka hela livsvärlden och bidrar 

med negativa konsekvenser för den psykiska hälsan. Enligt Murtagh m.fl. (2006) är en av de 

främsta orsakerna till att barn med övervikt och fetma finner svårigheter i att röra på sig den 

sociala utfrysningen som sjukdomen kan föra med sig. I samband med oförmåga och 

osäkerhet i den fysiska aktiviteten exkluderas de ofta från det sociala umgänget då lek och 

rörelse utgör en plattform för just gemenskap och inkludering (Murtagh, Dixey, & Rodulf, 

2006). 

 

Enligt Jonsdottir (2007) är en av pedagogernas mest betydelsefullaste uppgifter när det 

handlar om utanförskap att samtala med barnen om deras känslor och viktiga livsfrågor som 

till exempel olikheter. Genom att göra barn medvetna om olikheter skapas ett öppnare sinne 

hos barnen och de bygger upp en ökad acceptans gentemot sin omgivning. Samtliga barn ska 

bemötas av omsorg och kärlek på förskolan som ska fungera som en plattform där barnen 

känner sig trygga och ser sig själva som en resurs och tillgång i gruppen. Vidare menar hon 

att pedagogerna har ett stort ansvar i att se till att alla barn bemöts med respekt av varandra 
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utifrån deras enskilda behov. Förskolan har i uppgift att se till att alla barn ges möjlighet att 

skapa goda relationer till ett eller flera barn och en möjlig förklaring till att somliga barn 

hamnar i utanförskap kan vara att dessa barn saknar kunskap om hur de skapar och behåller 

en vänskapsrelation (Jonsdottir, 2007)  
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Metod 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med pedagoger i 

förskolan. Kvale och Brinkman (2009) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden 

innebär att man undersöker och försöker förstå världen ur människors synvinkel och skapar 

mening ur intervjuer. 

 

Vi har bearbetat vår data med hjälp av fenomenografi som metod. Enligt Kroksmark (1987) 

har fenomenografin funnits i över 25 års tid och används mest i pedagogiska och didaktiska 

sammanhang. Kroksmark (1987) ger anvisning om att fenomenografin är induktiv och att 

slutsatser bör dras utifrån det som har undersökts. Inlärningspsykologi och gestaltpsykologi 

sägs vara de två inriktningar som givit inspiration åt fenomenografin, men även den kritiska 

teorins olika varieteter. Precis som namnen avslöjar så är fenomenografin och fenomenologin 

besläktade, det de har gemensamt är att både metoden och teorin syftar till att upptäcka 

människors olika uppfattningar kring fenomen. Kroksmark (1987) beskriver att 

fenomenografi handlar om att det finns händelser/fenomen i världen som uppfattas olika av 

olika människor men det handlar således inte om vad som är sant eller falskt utan vad som är 

sant för individen som uppfattar fenomenet. Fenomenografin kan delas upp i första och andra 

ordningens perspektiv, där första ordningens perspektiv handlar om den objektiva världen där 

vi observera världen utifrån för att sedan kunna tala om hur något är. Den andra ordningens 

perspektiv handlar således om den subjektivt upplevda världen, alltså individens uppfattningar 

av världen. Det är den andra ordningens perspektiv som behandlas i undersökningen. 

Människor uppfattar fenomen olika på grund av att de har olika erfarenheter och olika 

förförståelse. Kroksmark (1987) menar att det mest effektiva sättet att komma åt människors 

uppfattningar av ett fenomen görs genom intervjuer. När intervjuerna är transkriberade så kan 

analysen börja. Kroksmark (1987) betonar att forskaren sedan bör läsa igenom intervjuerna 

(transkriberingen) noggrant för att få ett helhetsintryck, för att sedan kunna bryta ner texten 

och studera den i detalj för att i vårt fall, kunna identifiera hur pedagoger uppmuntrar barn till 

fysisk aktivitet i förskolan. Det centrala i fenomenografin som metod är att dela in texternas 

delar i beskrivningskategorier där vi sedan kan hitta likheter och olikheter bland pedagogernas 

uppfattningar av hur de uppmuntrar barnen att vara fysiskt aktiva. 

 

 



 

13 
 

Urval 

Utifrån undersökningens syfte och frågeställningar valde vi att utföra intervjuer med sex 

pedagoger i två olika kommuner i södra Sverige. Vår undersökningsgrupp är pedagoger i två 

kommuner i Götaland. Valet av personer gjordes genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär 

att vi kontaktade personer/förskolor som vi kände till och lät pedagoger som ville vara med 

delta i intervjun. I och med ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att generalisera studien, 

vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär att liknande studier som görs inte kan 

räkna med att få de resultat som denna studie visar på. Intervjupersonerna är av kvinnligt kön 

då vi tyvärr inte känner till några manliga pedagoger i de utvalda kommunerna. Varken ålder, 

kön eller utbildning spelar någon roll i vårt urval av pedagoger, det enda kriteriet är att våra 

intervjupersoner har fast tjänst inom barnomsorgen. Av de sex pedagoger som vi intervjuade 

är en barnskötare och resten utbildade förskollärare, pedagogerna är mellan 23 och 52 år som 

samtliga arbetar med barn i åldrarna 3-6 år. Intervjuerna höll till i förskolans lokaler och 

spelades in med hjälp av mobiltelefoner, intervjuerna varierar i omfång mellan 10 och 30 

minuter.  

 

Intervjuguide 

Innan vi började med intervjuerna gjorde vi en pilotintervju med en kvinnlig barnskötare i 23-

årsåldern, detta för att se om våra frågor uppfyllde sitt syfte och var utformade på ett 

förståeligt sätt där vi fick den informationen vi var ute efter. Resultatet vi fick av 

pilotintervjun var att vi fick svar på det som vi undersökte, validiteten på vår intervjuguide 

anser vi därför vara tillfredställande och är i enlighet med våra frågeställningar. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) är halvt strukturerad vilket betyder att vi har färdiga men samtidigt 

öppna frågor och den är också halvt standardiserad då vi ställde samma frågor hela tiden men 

med utrymme för följdfrågor (Alvesson & Sköldberg, 2008). Intervjufrågorna som vi ställde 

till informanterna handlar dels om hur stort antal barn som går på respektive avdelning och 

även hur länge intervjupersonerna varit verksamma inom barnomsorgen. Vi funderade över 

vilka variabler som var väsentliga för vår undersökning att ha med innan vi konstruerade 

resten av intervjuguiden, det gjorde vi genom att bryta ner våra frågeställningar och plocka ut 

centrala begrepp. Begreppen som uppstod var; fysisk aktivitet, förskola, planerade och 

oplanerade rörelseaktiviteter, utformning, förutsättningar för fysisk aktivitet, uppmuntran, 

delaktighet, inaktivitet, vilja, ovilja, arbetslaget och fysisk utveckling.  
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Dataanalys 

Vår dataanalys går i enighet med fenomenografin som metod där vi har studerat våra texter i 

detalj för att kunna identifiera likheter och olikheter bland pedagogernas olika uppfattningar 

om ett och samma fenomen. Det var för oss viktigt att läsa texterna flera gånger för att kunna 

se helheten men också dess skillnader och likheter, för att senare kunna identifiera 

beskrivningskategorierna. Beskrivningskategorierna grundar sig på pedagogernas 

uppfattningar av fenomenet ”fysisk aktivitet”. Vi har sedan dragit slutsatser utifrån 

informanternas likheter och olikheter i deras utlåtanden, vilket behandlas i diskussionsdelen. 

Fenomenografi som metod passade vår undersökning väldigt bra då den gav oss utrymme att 

undersöka det vi ville och hjälpte oss även att framställa resultat och analys på ett läsvänligt 

sätt.  

Etiskt förhållningssätt 

Under vår intervjuundersökning förhöll vi oss till de fyra forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet (2002) har tagit beslut om. Huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som alla synliggörs i vårt arbete 

med undersökningen. Före intervjutillfället informerades samtliga pedagoger som skulle delta 

i intervjuerna om studiens syfte och innehåll. Pedagogerna har tagit del av den skriftliga 

informationen kring forskningsetiska principer i samband med intervjuerna. Vidare har de 

även informerats om hur deras identiteter och den information som de kommer att delge oss 

kommer att hanteras. Pedagogerna och de förskolor som de arbetar på kommer att 

avidentifieras och pedagogerna namnges i undersökningen med bokstäverna A, B, C, D, E 

och F. I den här undersökningen framkommer det endast att förskolorna är belägna i 

Götaland, södra Sverige. Vi som intervjuare är de enda som har kännedom om vilken pedagog 

och intervju som hör ihop med varandra och informationen behandlas bara av oss som 

studenter i utbildningssyfte. Pedagogerna är väl medvetna om att deras material kommer att 

behandlas konfidentiellt. De medverkande ska enligt Patel och Davidsson (2003) vara väl 

insatta i hur deras identitet och information kommer att behandlas. Vidare poängterar de 

vikten av att förklara för personerna som ska bli intervjuade om huruvida undersökningen är 

konfidentiell eller inte. Efter avslutad kurs kommer intervjumaterialet i form av ljudinspelning 

att raderas. Däremot kvarstår transkriberingen för att resultatets innehåll ska ha så hög 

reliabilitet som möjligt. När vi intervjuade pedagogerna om vår undersökning gav de sitt 

medgivande och de har även informerats om att deras medverkan är av egen fri vilja och att 

de själva kan göra ett aktivt val och välja att avbryta sitt deltagande under undersökningens 
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gång utan konsekvenser. Etiska problem finns enligt Kvale och Brinkman (2009) genom hela 

intervjuundersökningen. Det är därför viktigt att man som intervjuare redan från början har en 

öppen dialog gentemot de personer som ska delta i undersökningen och uppmärksammar 

tänkbara etiska frågor och vågar diskuterar dem.  

Genomförande 

Vi tog personlig kontakt genom telefonsamtal och/eller besökte förskolan och dess pedagoger 

som vi ville intervjua för att informera om vår undersökning och för att se om de vill vara 

delaktiga i studien. Efter att pedagogerna hade bekräftat bestämde vi tid och datum för 

intervjun och sedan mailade vi ut ett missivbrev där vi informerade om intervjun och de fyra 

forskningsetiska principerna. Intervjuerna genomfördes mellan fyra ögon, det vill säga en av 

oss och en pedagog. 

Intervjuerna startades upp genom att vi småpratade med intervjupersonerna då vi märkte av 

att några av informanterna var nervösa. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt 

att skapa bra kontakt med intervjupersonen eftersom att de första minuterna av intervjun är 

avgörande för hur mycket personen vill dela med sig av. Vi kontrollerade sedan ännu en gång 

att vi hade respondenternas medgivande att spela in intervjuerna, därefter startade vi intervjun 

genom att ställa enkla frågor som: Hur många barn går på er avdelning? Hur länge har du 

arbetat inom barnomsorgen? Dessa frågor började vi med då vi ville att intervjupersonerna 

skulle slappna av. Om pedagogerna hade frågor eller inte förstod frågan som vi ställde så 

utvecklade vi den och försökte ge pedagogerna en förståelse. Vi försökte så gott vi kunde att 

vara objektiva under våra intervjuer vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008)  innebär att 

personliga åsikter och tankar läggs åt sidan, vi försökte alltså vara opartiska. Däremot 

upplevde vi det svårt att vara helt opartiska då vi ville bekräfta det som pedagogerna sa på ett 

eller ett annat sätt, ibland verifierade vi ett visst påstående vilket innebär att vi inte var helt 

objektiva. Men vi upplever inte att de stunderna påverkade intervjun. Efter avklarade 

intervjuer uttryckte några pedagoger oro över kvaliteten i deras svar, då försökte vi lugna dem 

och förklarade att deras svar inte kommer tas ur sitt sammanhang, vilket är viktigt för oss och 

för undersökningens syfte. Till sist transkriberade vi våra intervjuer, Cato Bjørndal (2005) 

menar att det handlar om att återge något som sägs eller görs, i vårt fall blir det vad som sägs. 

Fördelen med en ljudinspelning är att vi som intervjuare kan hänge oss åt samtalet istället för 

att behöva anteckna, nackdelen däremot är att ansiktsuttryck och kroppsspråk inte registreras. 

Men vi var noga med att skriva ner om vi eller intervjupersonerna skrattade eller liknande. 
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Resultat och analys 

I vår undersökning namnges pedagogerna som A, B, C, D, E och F. Vi har valt att redovisa 

vårt resultat genom att dela in det i beskrivningskategorier, dessa är: 

 Fysisk aktivitet är när man får röra på kroppen 

 Den fysiska aktiviteten ska vara lustfylld och rolig 

 Pedagoger ska vara positiva och inte pressa barnen 

 Fysisk aktivitet är lättast att utöva genom leken 

 Utomhusmiljön är en arena för fysisk aktivitet 

 Fysisk aktivitet inomhus är begränsad men inte omöjlig 

 Miniröris är ett enkelt medel som omfattar barnens alla kroppsdelar 

Fysisk aktivitet är när man får röra på kroppen 

Samtliga pedagoger som vi har intervjuat har liknande uppfattning kring begreppet fysisk 

aktivitet och dess innebörd. De benämner och förknippar en mängd olika begrepp med fysisk 

aktivitet, exempelvis lek och rörelse, grovmotorik, finmotorik och all rörelse över lag. De 

nämner även en hel del aktiviteter som de associera med fysisk aktivitet, aktiviteter ute på 

gården, i skogen och på andra lekplatser än deras egna. 

”fysisk aktivitet är när man får röra på kroppen, grovmotoriskt, ute i naturen eller ut på 

gården och cykla, klättra, hoppa, gräva, ut i skogen till en annan lekplats och klättra och ah 

få röra på hela kroppen.” (Pedagog D) 

Pedagog A beskriver att hon upplever att samtliga barn är både påhittiga och nyfikna när det 

kommer till att utforska sin kropp och sina motoriska färdigheter. De står sällan still utan är 

fysiskt aktiva såväl inomhus som utomhus. Även pedagog F nämner upprepade gånger att 

barn har det inom sig, att den fysiska aktiviteten faller sig naturligt hos de flesta. Hon tror 

därmed att vi som pedagoger har en väldigt enkel uppgift. När vi frågade pedagog E vad 

fysisk aktivitet är för henne svarade hon, ”för mig eller för barnen?”. Vidare beskrev hon att 

fysisk aktivitet är barnens rörelse, ett rörelsemönster som kan se olika ut, det kan vara fysisk 

aktivitet i leken eller fysisk aktivitet som arbetslaget har planerat för. Hon avslutar med att 

understryka att vårt uppdrag kan ses som mycket enkelt då det faller sig naturligt hos barn att 

vara aktiva och att de ”har det inom sig”.  
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Den fysiska aktiviteten ska vara lustfylld och rolig 

Merparten av pedagogerna anser att den fysiska aktiviteten till största delen bör förankras med 

rörelseglädje. Det ska vara en kroppslig upplevelse förenat med glädje för att den ska uppnå 

sitt syfte. Pedagog B upplever att den fysiska aktiviteten i förskolan skapar en plattform för 

både inkludering och gemenskap, två faktorer som är oerhört viktiga för barns självkänsla 

som har en betydande roll för att de ska känna sig ”good enough” och vilja fortsätta vara 

fysiskt aktiva. Vidare lyfter pedagog C rörelsen och lekens betydelse i förskolemiljön utifrån 

ett hälsoperspektiv där den fysiska aktiviteten lägger grunden för såväl hälsa som för 

koncentrations och inlärningsförmågan. Samtliga pedagoger i hennes arbetslag har upplevt 

skillnader på stressnivån när de tillsammans utövat någon form av fysisk aktivitet innan t.ex. 

matsituation, vila eller samling.  

Majoriteten av pedagogerna använde sig av ordet ”locka” upprepade gånger under 

intervjuerna när vi samtalade om att uppmuntra barn till fysisk aktivitet i förskolan. Vidare 

framkom det att huvudparten av pedagogerna anser att deras egna förhållningssätt har en 

avgörande roll för att barnen ska uppleva den fysiska aktiviteten som lustfylld och rolig. 

”samhället är ju mer så idag att man är mer stillasittande och vi som jobbar här 

inne tycker att det är jätteviktigt med rörelse överhuvudtaget för att få in det att 

barn ska få känna rörelseglädje och lära sig att det är roligt och redan från början 

och att det är lustfyllt att röra sig och finns jättemycket roligt som man kan göra” 

(Pedagog F) 

Vidare beskriver hon att de planerar verksamheten utefter den fysiska aktiviteten, att de har 

som mål att veckorna och dagarna ska innehåller rörelser som stimulerar barnen. Hennes 

arbetslag anser att den fysiska aktiviteten är otroligt viktigt och de peppar och uppmuntrar 

barnen under såväl planerade former som i mer spontana situationer. Samtliga pedagoger på 

avdelningen har ett intresse för fysisk aktivitet som avspeglar sig i deras privatliv. 

Pedagoger ska vara positiva och inte pressa barnen 

Några få av pedagogerna uttryckte åsikter om att inte tvinga barnen att vara delaktiga i 

rörelseaktiviteter medan ett par av pedagogerna menar att de inte ger sig utan de fortsätter att 

pusha barnen. Pedagog C var en av dem som betonade vikten av att inte pressa barnen till att 

vara med och röra på sig utan istället låta barnen iaktta rörelsepassen till en början. Hon 

upplever sedan att de självmant efter ett par gånger är med och rör på sig. Däremot utstrålar 

hon positivitet vilket hon anser vara en faktor som hjälper till att uppmuntra barnen. Hon 
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menar också att hon uppmuntrar genom att låta barnen vara delaktiga i val av musik och lekar 

under rörelsepassen. De tar tillvara på barnens intressen och på så sätt blir barnen stimulerade 

till att vara med. 

"att man får vara den som sitter och tittar på och sen gå till barnet under tiden 

också och fråga, eller försöka locka att vara med och prova, men att man inte 

tvingar någon för det blir inte... alltså då gör man ingenting i alla fall."(Pedagog E) 

 

Pedagog E beskrev också att hon pushar de barn som behöver pushas men att det däremot är 

viktigt att inte tvinga eller hänga ut de barn som inte vill vara med. Hon menar att det är 

viktigt att barnen känner sig trygga i vad som sker och att det för barnen ska kännas 

acceptabelt att sitta och titta på. Vidare menar pedagog E att det är viktigt att inte skälla på de 

barn som inte vill delta och att alla barn faktiskt inte behöver göra samma saker. Pedagog D 

menar på att de inte ger sig utan fortsätter att locka och uppmuntra i situationer där barnen 

inte vill röra på sig. 

Fysisk aktivitet är lättast att utöva genom leken  

Hälften av våra respondenter menar att den fysiska aktiviteten är lättast att utöva genom att 

integrera lek. Pedagog B menar att hon lockar barnen att röra på sig genom att ta till vara på 

barnens intressen och själv vara en rolig och lekfull pedagog. Precis som pedagog E beskriver 

i föregående stycke så tycker även pedagog B att det är viktigt att låta barnen själva bestämma 

om de vill delta eller inte, att det är okej att sitta och titta på. På så sätt kan det leda till att de 

blir nyfikna och får upp intresset till nästa gång och istället deltar då. Hon understryker även 

att hon lockar genom lek och tävling, "åker rutschkana och ser vem som är snabbast!". 

 

"läroplanen säger ju med att vi ska utöva de, öva på koordinationsförmågan och motoriken 

och allt och då är det ju lättast genom lek och då blir det ju roligt med och då fångar man de 

flesta med." (Pedagog F) 

 

Pedagog F tar stöd i läroplanen som säger att vi ska utöva fysisk aktivitet och menar då att det 

är lättast genomfört genom leken. Hon beskriver även att hon uppmuntrar barnen att röra på 

sig genom att organisera roliga lekar där alla barn är med och deltar, även de barn som 

upplever det tråkigt att, enligt henne "springa och ha sig". Hon beskriver även att de flesta 

barn har ett naturligt inre driv att röra på sig och då behöver inte de barnen lika mycket 

uppmuntran som de inaktiva barnen.  
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Utomhusmiljön är en arena för fysisk aktivitet 

Utomhusmiljöns betydelse är ett återkommande begrepp när vi under intervjuerna samtalar 

om den fysiska aktiviteten på förskolan. Samtliga pedagoger arbetar med fysisk aktivitet 

under såväl spontana som planerade former. De har alla gemensamt att de ser skogen som en 

arena när vi talar om planerad fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Skogen är en plattform 

för den fysiska aktiviteten och erbjuder barn och pedagoger oändliga möjligheter att använda 

sina grovmotoriska färdigheter där det endast är fantasin som kan sätta gränser. Förskolorna 

som de intervjuade pedagogerna arbetar på är alla placerade nära skog och stora grönområden 

vilket är en klar fördel och en förutsättning för att så mycket tid som möjligt ska kunna 

spenderas där utan att det behöver bli ett stort projekt som stjäl onödig tid från barngrupperna. 

Skogsbesöken sker under planerad form, 1-2 gånger i veckan beroende på dagsform och 

personaltäthet.  

 

”Skogsbesöken är veckans höjdpunkt! Där ges det utlopp för alla behov, ehm, 

främst när det handlar om rörelse och fysisk aktivitet då ju. Det är en upplevelse att 

bara få komma utanför grindarna och andas in skogen och utforska våran närmiljö. 

Barnen stimuleras på en helt annan nivå i skogen, uhm, och det blir en betydelsefull 

pusselbit i vårat arbete för att främja den fysiska aktiviteten” (Pedagog C)  

Pedagog B beskriver att deras utomhusvistelser i skogen alltid inleds med någonting som 

integrerar rörelse oavsett tema där rörelse och lek går hand i hand och blir ett naturligt inslag i 

barnens vardag. 

”Vi ser bara positiva fördelar med skogen och med utomhusmiljön över lag faktiskt. 

Här stör vi ingen och behöver inte trängas för att leka och röra på oss” (Pedagog 

B) 

Förskolan som pedagog C arbetar på går under grön-flaggregi och samtliga avdelningar inom 

verksamheten arbetar sedan terminsstart med tema närmiljö. Pedagog C upplever det som en 

förutsättning för den fysiska aktiviteten då de ofta tar sig till fots för att upptäcka och utforska 

deras närliggande miljö och vad den har att erbjuda. Vidare beskriver både pedagog A och C 

att de upplever barn som påhittiga och att de är duktiga på att sysselsätta sig själva under 

aktiva former där både kroppen och knoppen stimuleras. Så fort kläderna är påtagna och 

dörren öppnas är det full aktivitet på förskolgården och det kan vara allt ifrån bandy eller 

fotboll till att leka tafatt eller en spontan lek. Pedagog C understryker vikten av att fånga upp 
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barnen i deras lek, såväl när det handlar om fysisk aktivitet som något av förskolans övriga 

uppdrag.  

”Många gånger har barnens intresse en avgörande roll för deras lärande och motivation 

vilket då betyder att ehm, vi pedagogerna måste ha ett engagemang och vara nyfikna på det 

barnen gör och utövar.”  

Pedagog A beskriver att även de försöker följa barnens intressen men att de många gånger 

leder in dem på ett tema som arbetslaget gemensamt planerat för: 

"sen blir det ju lite lättare att ha hinderbanor med mera när våren kommer också [...] vi 

brukar alltid ha gårdslopp på sommaren, så där lyfter vi ju den fysiska aktiviteten och 

uppmuntrar och uppmanar barn och föräldrar att vara delaktiga." 

Hon menar att de uppmuntrar samtliga barn att vara fysiskt aktiva men att de i dagsläget 

inriktar sig på projektet ”mat” som kommer att övertas av fysisk aktivitet i början på nästa 

termin. Trots att pedagogen uttryckte sin kunskap om att kost och rörelse går hand i hand så 

integrerar de inte de två ämnena i praktiken och fokuserar istället på den fysiska aktiviteten 

när vädret, enligt henne, är bra. 

Fysisk aktivitet inomhus är begränsad men inte omöjlig  

Det går att se en röd tråd i hur samtliga pedagoger i vår studie förhåller sig till och ser på 

fysisk aktivitet i inomhusmiljö. Majoriteten beskriver ytorna som små och lokalerna trånga, 

en faktor som begränsar utövandet av fysisk aktivitet inomhus. Det är dock inte omöjligt utan 

handlar om att hitta lösningar som passar barngruppen och tillgodoser deras behov på bästa 

sätt. Två av pedagogerna delar upp barnen i mindre grupper för att skapa balans på 

avdelningen och för att få en lugnare arbetsmiljö. 

”Sedan terminsstart har vi fått in fyra barn som är tre år och därför har vi valt att 

de yngsta barnen är i en grupp, alltså 3-4 åringarna med lite enklare övningar och 

de största barnen i en annan grupp där övningarna är lite jobbigare rent fysiskt och 

är något längre” (Pedagog C) 

Pedagog A uttrycker att bristen på stora ytor och lokaler i förhållande till barngruppens 

storlek hämmar barnen i deras utövande av fysisk aktivitet men understryker att de ändå 

låter barnen utforska sin kroppsliga förmåga även inomhus, oftast i mindre grupper. 
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”Vi har t.ex. testat massagesagor, yoga och motorikbanor i vårt största rum då vi fått 

dela in barnen i mindre grupper vilket har varit väldigt uppskattat”  

Pedagog E beskriver att de planerar för rörelseaktivitet inom verksamheten men att 

inomhusmiljön inte bjuder in barnen till fysisk aktivitet i den utsträckning som utomhusmiljön 

gör. Vidare berättar hon att det inte är någonting som de störs utav eftersom rörelse inomhus 

kan bli ”väldigt mycket” och orsaka skador då barngruppen är stor och utrymmena trånga, ”då 

planerar vi ju istället för att ha det inplanerat då som med lite rörelse med musik och så” 

(Pedagog E).  

Tillgång till lekhallar och större lokaler i de olika förskolorna är någonting som de flesta 

pedagoger saknar. Pedagog F är den enda i vår undersökning som arbetar i en verksamhet 

där barnen har tillgång till en lekhall. Det är bestämt att den får utnyttjas en timme i 

veckan av de olika avdelningarna. Pedagog D berättar att de har haft tillgång till en 

jujutsulokal sedan fem år tillbaka, en gång i veckan  

”Det har varit en verklig förmån och vår förskolechef liksom visste att vi tyckte att 

det här var ett viktigt arbetssätt och vi rör mycket på oss personalen också ute och 

motionerar och promenerar, i vårt privatliv så ah vi är medvetna pedagoger som 

tycker att det är kul och vi vill få barnen att glädjas åt rörelse” (Pedagog D) 

När frågan om spontana rörelseaktiviteter förekommer beskriver samtliga pedagoger att det 

sker på daglig basis. Det går inte en enda dag utan att barnen är aktiva och i ständig rörelse. 

Pedagog B upplever att efterfrågan om att få röra på sig tillsammans med henne eller någon 

av hennes kollegor startar relativt tidigt på morgonen. Barnen brukar bland annat vilja leka 

”följa John” eller sjunga ”huvud, axlar, knä och tå” tillsammans vilket hon tycker är ett bra 

sätt att väcka kroppen på samtidigt som det blir ett lustfyllt lärande som sker i gemenskap 

med varandra.  

”Vi testar oss fram för att försöka hitta olika vägar som leder oss in på fysisk 

aktivitet. De finns ju dom barnen som inte tycker om att bli direkt svettiga och 

andfådda så vi har sedan en tid tillbaka börjat med yoga och massagesagor som är 

lite mer stillsamma aktiviteter men som ändå omfattar det här med motorik och 

rörelse” (Pedagog B)  

Pedagog F berättar hur barnen på hennes avdelning tycker om att lyssna och dansa till musik. 

På förskolan där hon arbetar använder de sig av en ”Active board” som pedagogiskt verktyg 
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och det är inte ovanligt att de sätter på musik eller rörelsepass där de utövar fysisk aktivitet 

tillsammans, ett bra sätt för barnen att få uppleva och känna gemenskap och delaktighet. Dans 

och musik är även centrala inslag i verksamheten där pedagog D arbetar. Hon berättar vidare: 

”Inomhus är det inte lätt att ha några spontana rörelseaktiviteter, vi är ju 25 barn och bara 

en två tre fyra rum, vi är väldigt, väldigt trångbodda”  

Pedagog D menar att barnen ofta ber om att få sätta på en cd-skiva som de kan röra sig till 

men hon understryker att de spontana rörelseaktiviteterna främst sker i utomhusmiljö på 

grund av trånga utrymmen och stora barngrupper. 

Miniröris är ett enkelt medel som omfattar barnens alla kroppsdelar 

Fem av sex pedagoger har gymnastik minst 1 gång i veckan på förskolan som går under 

namnet ”miniröris”. Det är ett färdigt program som kan köpas på friskis&svettis och 

innehåller en cd-skiva med barnens favoritlåtar där en röst förmedlar instruktioner. Det 

medföljer även ett rörelseschema som gör det lätt för både barn och pedagoger att följa med i 

låtar och rörelser för att så småningom lära sig det utantill. Passet tar ungefär 15 minuter och 

inleds med två uppvärmningslåtar och avslutas med en avslappningslåt där barnen får ligga på 

golvet med slutna ögon och återhämta sig. 

”Det är roligt att se barnens utveckling i ”gympan” eller miniröris som det heter. 

Från början är kanske inte alla trygga med nytt material och står kanske och iakttar 

oss andra ett par gånger innan de vågar ta steget och testa själva. (Pedagog A) 

De pedagoger som använder sig av ”miniröris” upplever det som mycket positivt och 

uppskattat av barnen. Vi tolkar pedagogernas utsagor om miniröris som ett enkelt medel 

som omfattar barnens alla kroppsdelar och som ger dem utrymme och framförallt 

möjligheten att faktiskt få röra på sig inomhus.  
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Diskussion 

Enligt en av pedagogerna kan vår uppgift ses som mycket enkel när det handlar om den 

fysiska aktiviteten i förskolan. Barnens inbyggda rörelsebehov är allt som krävs och vidare 

förklarar hon att vi ska kunna förlita oss på att de får den motoriska träning de behöver. Vi 

anser att ett sådant ansvar inte kan läggas på barnen och menar att pedagogernas 

förhållningssätt och syn på fysisk aktivitet har en avgörande roll för barnens motoriska 

utveckling. Ericsson (2005) beskriver hur barn med avvikelser inom motoriken inte följer 

utvecklingsnivån, en faktor som kan komma att påverka barnen mycket starkt. Hon redogör 

för att en sämre motorisk förmåga kan leda till förödande konsekvenser som kan påverka 

barnet såväl socialt som emotionellt. Vidare menar hon att brist på uppmuntran och stöttning 

från pedagogernas sida kan leda till att det utsatta barnet inte utvecklar en positiv självbild 

vilket påverkar kroppsuppfattningen negativt, en faktor som hämmar barnet i utövandet av 

fysisk aktivitet då det är en viktig förutsättning för deras utveckling. Grindberg m.fl. (2000) 

anser att de barn som har motoriska avvikelser bör ha rätt till mer motorisk träning vid behov 

under regi av sina pedagoger på förskolan, dels för att uppmuntra dem till fortsatt utövande av 

fysisk aktivitet men också för att få vägledning i sin motoriska utveckling av vuxna som de 

känner sig trygga med. Vidare menar författarna att pedagoger måste bli mer medvetna om 

barns rörelseutveckling eftersom den totala utvecklingen är beroende av ett allsidigt 

rörelsemönster (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

 

En pedagog uttrycker en del barns ovilja att röra på sig då de inte tycker om att bli andfådda 

och svettiga och att pedagogerna istället väljer aktiviteter som massage och yoga. Vi menar att 

tanken är god men att det kan ge bakslag då barnen löper risk att inte uppnå de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet enligt Livsmedelsverket (2013). 

Världshälsoorganisationen (2010) klassar fetma som ett av västvärldens största 

folkhälsoproblem och att lida av övervikt och fetma är idag ett socialt stigma. Schwimmer 

(2003) menar att de barn som är drabbade kan ha en sämre livskvalitet i förhållande till 

normalviktiga barn, en aspekt som vi anser vara alarmerande. Det är dessvärre inte enbart den 

fysiska hälsan som påverkas negativt utan även den emotionella då övervikt och fetma kan 

medföra en osäkerhet hos barnen som lägger grunden för ett dåligt självförtroende. Puhl och 

Latner (2007) påvisar även en rad sjukdomar som allt fler barn drabbas av i samband med 

övervikt och fetma som t.ex. metabolt syndrom, diabetes typ 2, högt blodtryck och vissa 

cancerformer vilket bör tas på största allvar då statistiken från studier som har genomförts av 
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statens beredning av medicinsk utvärdering (SBU, 2004) redogör att 18-25% av barnens 10-

åringar är överviktiga och 3-4% lider av fetma. Vi menar att övervikt och fetma kan 

förebyggas genom att arbeta kontinuerligt med fysisk aktivitet redan på förskolan. Batch och 

Baur (2005) betonar dock att barnens BMI ökar under deras första levnadsår för att sedan 

stagnera under förskoleåldern, fakta som vi anser gå emot SBU:s medicinska statistik. Skulle 

det stämma borde det inte finnas studier av bland annat Monica Klasén McGrath (2011) som 

visar på att det är ett problem som ständigt ökar. Idag blir barn i Sverige allt tyngre i 

förhållande till kroppslängd och Henriksen (2007) menar att orsaken till övervikt och fetma är 

multifaktoriell. Däremot menar Henkriksen (2007) att ett mönster kan urskiljas och de största 

bovarna är kombinationen av bristande fysisk aktivitet och ändrade kostvanor där portionerna 

blir allt större.  

De pedagoger som deltagit i vår studie upplever att utomhusmiljön har störst betydelse för 

barns utövande av fysisk aktivitet och nämner förskolgården och skogen som de platser som 

det spenderar mest tid på i samband med att det är fysiskt aktiva. Danielsson och Jansson 

(2009) hävdar att miljön har en avgörande roll för barns rörelsemönster, vilket respondenterna 

uttrycker likaså.  Samtliga förskolor är belägna intill skog och stora grönområden och 

gårdarna är utrustade med såväl naturföremål som leksaker och bjuder in barnen till att vara 

fysiskt aktiva. Vi ställer oss frågan hur det skulle se ut om förutsättningarna var samma för 

alla barn i förskolans värld? Hur skiljer sig utövandet av den fysiska aktiviteten i storstaden 

gentemot landsbygden? Krävs det närmiljö och förskolgårdar som uppmuntrar till fysisk 

aktivitet för att barnens rörelsebehov ska tillgodoses? Pedagogens roll och förhållningssätt blir 

om möjligt ännu mer betydelsefull i arbetet på en förskola som ligger belägen i en storstad. 

Det krävs att de vuxna har förmågan att skapa situationer på ett lustfyllt sätt och tar vara på 

besök i nya miljöer. Pedagogerna som vi har intervjuat förknippar utomhusmiljön med 

välbefinnande och vi menar att det krävs en bra fysisk miljö för att kunna utöva fysisk 

aktivitet i förskolan. Däremot anser vi att det inte krävs stora gårdar eller närliggande skog för 

att skapa en bra fysisk miljö. En förskola i storstadsmiljö har ofta små gårdar i förhållande till 

de verksamheter som är belägna på landsbygden men det behöver inte betyda att de erbjuder 

barnen mindre möjligheter att utveckla sina motoriska färdigheter eller begränsar dem i att 

vara fysiskt aktiva. Det handlar om att använda sig av det man har och göra det bästa av 

situationen även om det blir en större utmaning. Liksom Mårtensson (2004) anser vi att en 

attraktiv utomhusmiljö skapar förutsättningar för att den skall användas och betonar att 
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utomhuslek idag konkurrerar med en mängd andra aktiviteter som till exempel digitala 

verktyg som barnen hellre utför inomhus. 

Fysisk aktivitet är beroende av glädje för att barn ska bibehålla ett intresse av att röra på sig. 

En av pedagogerna anser också att inkludering och gemenskap är begrepp som bör knytas till 

fysisk aktivitet då det är viktigt för barns självförtroende. Inkludering och gemenskap är två 

viktiga faktorer att ta hänsyn till och som återkommande gånger nämns i läroplanen för 

förskolan (98, reviderad 2010). Fysisk aktivitet kan vara ångestladdat om barn lider av någon 

sjukdom som exempelvis övervikt eller fetma, Jonsdottir (2007) menar då att det är viktigt att 

förskolan blir en plattform där barnen likväl som pedagoger bemöter varandra med respekt.  

Fysisk aktivitet är fördelaktigt i många avseenden, den kan motverka övervikt och fetma som 

i sin tur kan förhindra utanförskap bland barn. Deforche m.fl. (2007) hävdar att utanförskapet 

ofta utvecklas till mobbning och kan på så sätt skapa psykisk ohälsa bland barn. Alla de 

negativa konsekvenser som kan uppstå av inaktivitet men även alla fördelar som uppstår av 

att vara aktiv bör vara argument nog för förskolor att ta den fysiska aktiviteten på allvar. 

Majoriteten av informanterna i vår undersökning är medvetna om vilka fördelar det ger, det 

visar på att de är á jour med forskning och väl medvetna om deras uppdrag som pedagoger. 

Men det finns också de som upplevdes osäkra i frågan om fysisk aktivitet, vad händer med de 

barn som har pedagoger vars osäkerhet tar överhand? Hur ser förutsättningarna ut för de barn 

vars pedagoger inte integrerar fysisk aktivitet och kost? 

 

Det vi kan utläsa av resultatet är att det är viktigt att lek och glädje blir två beständiga faktorer 

i alla delar av förskolans verksamhet. Studier av Kimiecik och Harris (1996) visar just detta, 

att rörelseaktiviteter måste vara roliga och glädjefyllda för att barn ska vilja utöva olika 

former av rörelsepass återkommande gånger. Redan under 80-talet visade forskning (Holle, 

1987) på att leken och dess glädje den medför har en stor betydelse för barn och deras aktiva 

liv. I över 30 år har vi alltså varit medvetna om kraven som finns i samband med barn och 

deras aktiva liv, hur kan det fortfarande finnas osäkerhet bland personalen på förskolan? Hur 

kommer det sig, trots den kunskap vi har, att barnfetman ökar? Dessen (1993) menar att tv-

tittande och annan elektronik har ersatt den fysiska aktiviteten. Det var över 20 år sen 

samhället förstod att elektroniken började påverka barns hälsa på ett negativt sätt, hur kan det 

vara ännu värre 20 år senare trots denna kunskap? Det är förskolechefer och pedagogers 

skyldighet att hålla sig uppdaterade med ny forskning, det går alltså inte att påstå att den här 

informationen var okänd. Vi kan med all säkerhet, precis som Ebbeck och Weiss (1998), dra 
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en slutsats om att glädjen måste fortsätta att vara en stor komponent inom barns 

rörelseaktiviteter om de ska ha en stark vilja att fortsätta röra på sig. Undersökningen är i 

enighet med Grindberg m.fl. (2000) som menar att pedagoger har ett stort ansvar för barns 

motoriska rörelseutveckling och att de ska få möjlighet att utvecklas. Vi har argument nog att 

påstå att pedagoger som inte har ett förhållningssätt grundat i våra styrdokument och som inte 

uppmuntrar barn att röra på sig, löper risk att vara bidragande faktorer till att barn utvecklar 

motoriska avvikelser och sjukdomar så som övervikt och fetma.  

 

The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest (2000) menar att 

pedagoger har stort inflytande när det kommer till barns uppfattning om fysisk aktivitet och 

motivation. Detta lierar vi oss med då vi, som sagt, kan se tydliga tecken i resultatet på att 

pedagoger faktiskt har en avgörande roll i barns aktiva eller inaktiva liv. Andra studier (Weiss 

& Ferrer-Caja i The President’s Council on Physical Fitness and Sports Research Digest, 

2000) har också visat på samma tendenser där pedagoger som har haft ett förhållningssätt där 

de har låtit barn vara delaktiga i verksamheten, gett positiv feedback och uppmuntrat dem har 

haft ett stort och positivt inflytande på barn. Maureen Weiss (I The President’s Council on 

Physical Fitness and Sports Research Digest, 2000) betonar även hon hur viktigt det är att 

pedagoger ger barn komplimanger, uppmuntrar dem, är engagerad och ler och låter dem vara 

delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi kan med säkerhet konstatera att pedagoger har 

ett enormt stort inflytande när det kommer till barns fysiska aktivitet. Hur pedagoger väljer att 

uppmuntra eller inte uppmuntra barn till att vara fysiskt aktiva spelar stor roll i barnens 

framtida liv.  

 

Miniröris som sker under planerad form i merparten av förskolorna består av samma material 

under en hel termin eller längre. Vi reflekterade till en början över om upprepning av låtar och 

rörelser i längden kunde bli enformigt och ta bort glädjen i utövandet av rörelseprogrammet. 

Ericsson (2005) hävdar dock att inlärning och upprepning är en förutsättning för att barns 

rörelsemönster ska kunna automatiseras, en faktor som i sin tur är viktig för barnets totala 

utveckling och som inte enbart omfattar de fysiska delarna utan även påverkar det 

sensomotoriska, emotionella, sociala och kognitiva. En av pedagogerna beskrev att 

avdelningen hon arbetar på är beroende av grupperingar för att få en fungerande vardag. 

Planerade rörelseaktiviteter i form av miniröris är inget undantag då barnen delas upp i två 

grupper utefter ålder, någonting som gjorde oss väldigt skeptiska. Varför ska barnen 

kategoriseras utefter ålder? Danielsson och Jansson (2009) hävdar att det är miljön som är den 
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främsta orsaken till barns rörelseutveckling och de menar att ålder inte bestämmer mognad 

hos barnen. De menar också att det är bevisat att rörelsemönster hos små barn kan lockas fram 

och aktiveras redan i ett tidigt stadie. Berg och Cramér (2003) menar att varje barn är unikt 

när det kommer till utövande av fysisk aktivitet och den motoriska utvecklingen men 

understryker samtidigt att alla barn genomgår samma utvecklingsfas där deras rörelser och 

motoriska färdigheter ska läras in på egen hand med stöttning av sin omgivning. Vi menar att 

det skulle gynna barnen att tänka bort ålder men hålla fast vid grupperingar om det är vad som 

har visat sig vara fungerande för barngruppen där pedagogen arbetar. Därmed skulle det 

skapas fler möjligheter för inkludering där ett lärande sker i samspel med varandra helt 

oberoende av ålder samtidigt som det skulle få barnen att växa och tro på sig själva.  

En av de viktigaste kvalifikationerna en pedagog bör ha när det handlar om barns motoriska 

utveckling och fysiska aktivitet är medvetenhet. Pedagoger över lag måste bli mer 

uppmärksamma på hur betydelsefullt det är för barnen att de uppmuntrar till fysisk aktivitet 

och att ett genuint intresse för barnens rörelseutveckling finns. Grindberg m.fl (2000) anser att 

allsidig rörelse har en avgörande roll för barnets totala utveckling där pedagogernas 

förhållningssätt och hängivenhet påverkar och lägger grunden för den motoriska utvecklingen. 

50 % av pedagogerna berättade att det för dem är viktigt att inte pressa eller tvinga barnen att 

vara med på rörelseaktiviteter. Barn måste få möjlighet att iaktta rörelseaktiviteter och känna 

sig trygga i vad som komma skall. En av pedagogerna berättade att om barnen blir tvingade 

eller pressade så gör det ingen nytta, utan får snarare en motsatt effekt. Vi menar, precis som 

pedagogerna, att barn inte bör tvingas till att vara fysiskt aktiva, de bör istället få titta på och 

sen vara med när de känner sig redo för det. Att respektera barns vilja utesluter dock inte att 

pedagoger fortfarande bör vara där och uppmuntra, det gäller att hitta en balans mellan de två.  

Utomhusmiljön erbjuder fler möjligheter till lek och rörelse i jämförelse med inomhusmiljön 

och majoriteten av pedagogerna beskriver att de är trångbodda och begränsade inne på 

avdelningarna. Det finns inga stora ytor eller rum som bjuder in barnen till att vara fysiskt 

aktiva och pedagogerna själva sätter oftast stopp för fartfyllda lekar för att undvika såväl kaos 

som skador. På den ena förskolan sker dock rörelseaktiviteter inomhus spontant i form av 

enklare lekar såsom följa John eller huvud, axlar, knä och tå. Pedagogen som arbetar där 

förknippar inte fartfyllda aktiviteter med kaos utan väljer att se möjligheter istället för hinder. 

Granberg (2000) bekräftar hennes tankesätt och menar att pedagogernas inställning till fysisk 

aktivitet uttrycks i deras handlingar och värderingar och hur de i sin tur uttrycker dem.  
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Metoddiskussion 

Vårt urval av förskolor grundade sig på ett bekvämlighetsurval men vi valde däremot inte 

förskolor med inriktning mot fysisk aktivitet för att få ”bra” resultat. Enligt Patel och 

Davidsson (2011) handlar giltighet bland annat om hur intervjuaren kan påverka de 

intervjuade pedagogernas svar genom tidigare erfarenheter och kunskaper och därmed 

påverka resultatet. Vi använde oss av öppna frågor och följde upp de svar vi fick med 

lämpliga följdfrågor som kunde utveckla intervjun ytterligare vilket kan ha påverkat 

pedagogernas svar och intervjuernas innehåll. Så här i efterhand inser vi att fler informanter 

hade gett oss möjlighet att generalisera. Å andra sidan hade det varit för mycket data att tolka 

och analysera under så kort tid. Vi anser att intervjuer som metod var mycket bra, i vårt fall 

hade det inte gått att använda sig av en annan metod då vi ville åt personliga upplevelser och 

uppfattningar av ett fenomen. Däremot kan vi inte veta att det som respondenterna sa 

verkligen stämmer vilket även Kvale och Brinkman (2009) beskriver. För att vara säker på det 

hade vi varit tvungna att komplettera med observationer av verksamheten, men då hade vi 

också behövt längre tid att slutföra studien. Som läsare av undersökningen behöver man ta 

hänsyn till att några av intervjupersonerna var nervösa vilket kan ha påverkat deras utsagor. 

Vi avslutade dock med att fråga om de hade något mer att tillägga för att minimera känslan av 

att de inte hade fått dela med sig av det de ville. Trots det, menar Kvale och Brinkman (2009) 

att det är vår uppgift som intervjuare att motivera informanterna att försöka ge så utförliga 

svar som möjligt.  

Resultatet i vår studie bygger på de sex specifika pedagoger som ingår i vår studie och det är 

deras personliga uppfattningar och beskrivningar som framkommer i den aktuella kontexten. 

Denscombe (2009) menar att resultatet därför inte kan ses som helt objektivt. Däremot arbetar 

alla pedagoger efter samma styrdokument och deras tankar och förhållningssätt bör därför inte 

skilja sig drastiskt. 

 

Konklusion 

Cirka 85 % av informanterna arbetar med att förebygga inaktivitet hos barn i förskolan genom 

att uppmuntra barn till fysisk aktivitet, deras tillvägagångssätt ser i stort sett likadana ut. Det 

visade sig att majoriteten av pedagogerna uppmuntrar barnen att vara i rörelse genom att 

locka dem med hjälp av lek och genom att själva vara positiva och roliga pedagoger. De 

skapar förutsättningar för barnen att vara fysiskt aktiva genom att prioritera det och planera 

för det. Vi upplevde att 15 % av pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet 
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fysisk aktivitet, vilket visade sig genom outvecklade och osäkra förklaringar. Svaret på vår 

första frågeställning lyder: Pedagoger uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i förskolan genom 

att locka med lek, vara positiva och roliga pedagoger, ge barn inflytande över verksamheten, 

ge barnen tid att observera och känna sig trygga i rörelseaktiviteter. 

Pedagogernas ser på begreppet ”fysisk aktivitet” som all rörelse som utförs med kroppen, det 

vill säga grovmotorik och finmotorik. De ger förslag på aktiviteter som för dem associerar till 

fysisk aktivitet, bland annat att gräva, hoppa, kasta, springa, cykla, gå, massage och yoga. Vi 

upplever att pedagogers uppfattning om fysisk aktivitet spelar stor roll för barnen, om de är 

väl medvetna om begreppets innebörd är chanserna större att barnen får röra på sig i den mån 

de behöver. Om pedagoger inte är medvetna om begreppets innebörd kan det leda till 

konsekvenser i form av motoriska avvikelser, övervikt och fetma, socialt utanförskap och 

andra sjukdomar. Däremot är det inte bara vetskapen kring begreppet som spelar in så vida 

barnen rör på sig eller inte, men det är en faktor av många att ta hänsyn till. 

Pedagogerna är väl medvetna om deras arbetssätt när det gäller fysisk aktivitet, vilket de 

visade tydligt. De flesta av dem planerar för den fysiska aktiviteten men de tar även vara på 

de stunder då barnen spontant visar intresse för att röra på sig. Alla pedagoger använder sig av 

skogen på ett eller ett annat sätt, de menar på att det är en bra arena för att utveckla motoriken. 

Merparten av pedagogerna använder sig av skogens material i form av stubbar, stockar, berg, 

träd och så vidare men det finns även tillfällen då de tar med sig material från förskolan. 

Miniröris är även det ett populärt material som alla pedagoger använder sig av, det är enligt 

dem ett enkelt, smidigt och mångsidigt material. Majoriteten av pedagogerna är medvetna om 

sina förhållningssätt och hur det påverkar barnen. 

Vidare forskning 

Undersökningen väcker intressanta frågor och ger möjligheten att forska vidare inom samma 

ämne. Vår undersökning utgår från pedagogers perspektiv och det hade varit intressant med 

en kompletterande studie där barn på förskolor intervjuas om samma fenomen. Det vore även 

intressant att se på fenomenet ur föräldrars perspektiv, hur uppmuntrar föräldrar barnen i 

hemmet att vara fysiskt aktiva? Dessa två perspektiv är minst lika viktiga som pedagogers syn 

på fysisk aktivitet och är värda att undersökas. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Hur många barn går på er avdelning?  

Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen?  

Vad är fysisk aktivitet för dig?  

Har ni planerade rörelsepass/rörelseaktiviteter på er förskola? Hur ser i dem så fall ut?  

Har ni spontana rörelsepass/rörelseaktiviteter på er förskola? Hur ser dem i så fall ut?  

Hur arbetar ni för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet på förskolan?  

Hur uppmuntrar ni samtliga barn att vara delaktiga?  

Hur agerar ni ifall något av barnen inte vill vara med och röra på sig?  

Hur upplever du att ni i arbetslaget arbetar för att gynna barns fysiska utveckling?  
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som nu är inne på vår sista termin, vilket 

innebär att vi håller på att skriva vårt examensarbete. Vårt arbete handlar om fysisk aktivitet i 

förskolan. 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger uppmuntrar barn till fysisk aktivitet i 

förskolan. Vi vill belysa och undersöka hur pedagoger i sitt uppdrag arbetar med att förebygga 

inaktivitet hos barn genom att titta närmre på hur de uppmuntrar till- och utövar fysisk 

aktivitet. 

Vi har fördjupat oss i tidigare forskning för att få en inblick i det aktuella ämnet. Men vi vill 

bredda vår kunskap ännu mer genom att ta hjälp av er verksamma pedagoger i form av 

intervjuer. Vi har 11 frågor som omfattar det berörda ämnet och vi beräknar att det tar cirka 

30 minuter. För att inte missa något viktigt som ni säger kommer vi även att göra en 

ljudinspelning. 

Vi kommer, vid intervjun, att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

vilket innebär att du deltar frivilligt och kan när som helst avbryta intervjun. Intervjun som du 

ingår i kommer att behandlas konfidentiellt och innehållet kommer enbart att användas för 

forskningsändamål.  

Har ni frågor så tveka inte på att höra av er! Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Bohlin jesboh10@student.hh.se 

Rebecca Petersson rebpet10@student.hh.se 
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