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SAMMANFATTNING

Det här examensarbetet handlar om fysiska aktiviteter i fyra förskolor. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka hur förskollärare designar verksamhet i fysiska aktiviteter för 
förskolebarn. De övergripande frågorna som ligger till grund för detta arbete är vad fysiska 
aktiviteter i förskola kan vara och vilka förutsättningar för fysiska aktiviteter förskollärare
skapar inom området fysisk aktivitet. Examensarbetes teoretiska utgångspunkt är det
designteoretiska perspektivet som fokuserar sig på frågor som hur, på vilket sätt och med 
hjälp av vilka medel ges kunskapen form. Undersökningen genomfördes med hjälp av 
strukturerade intervjuer med sex förskollärare. Resultatet visar att de medverkande 
förskollärarna har liknande uppfattningar om fysiska aktiviteter med förskolebarn. 
Förskollärare designar verksamhet med fysiska aktiviteter utifrån de möjligheter och resurser 
som finns tillgängliga och deras didaktiska val är i stort sett överensstämmande med varandra. 
Det finns dock en del begränsningar som förskollärare upplever i sin verksamhet med fysiska 
aktiviteter. 

  

Nyckelord: fysiska aktiviteter, förskola, rörelse och barn, physical activity
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1. INLEDNING

Det här examensarbetet handlar om fysiska aktiviteter i fyra förskolor där sex förskollärare 
delar med sig av sina erfarenheter gällande arbetet med fysiska aktiviteter med förskolebarn.
Många intressanta ämnen, frågor och moment har studerats och diskuterats under den tre och 
ett halv års långa lärarutbildningen dock finns det ändå frågor kvar som inte har berörts så 
mycket. Ett av dessa områden är fysiska aktiviteter på förskolor.

Under det senaste decenniet har texter om fysiska aktiviteter och dess betydelse för 
människans hälsa och välbefinnande erhållit stor uppmärksamhet (Raustorp, 2004). Fysiska 
aktiviteter har alltid varit en del av människans vardag, vilket gäller även barnen. I tidig ålder
börjar barnen upptäcka rörelse och sin förmåga att röra sig. Under sin vistelse i förskola skall 
barn erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet där 
verksamheten skall vara lärorik och inspirerande för alla barn som deltar (Lpfö, 1998). Det
innebär att förskolläraren skall forma en verksamhet som skall involvera samtliga barn till 
olika aktiviteter. Fysiska aktiviteter på förskolor kräver en genomtänkt planering och 
organisering som är anpassad för samtliga barn. Förskollärares uppgift blir att göra det möjligt 
för barnen att delta men också att skapa och utveckla positiva attityder till fysisk aktivitet. 
Inom skolsektorn läggs en stor vikt på att forma (designa) en god lärandemiljö (Rostvall & 
Selander, 2008). Eftersom regelverket för förskolan betonar sådana aspekter blir det intressant 
att undersöka hur förskollärare designar verksamhet för fysiska aktiviteter och vad som anses 
vara fysisk aktivitet i förskolan.

Vad vet vi idag om barns motionsvanor? Det hävdas att barn har blivit mindre fysiskt aktiva. I
rapporten Sätt Sverige i rörelse 2002 går att utläsa följande:

Det är idag inte längre självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredställt i vardagen på samma 
sätt som tidigare. Många är fysiskt inaktiva vilket är en huvudanledning till de ökande 
problemen med övervikt och sjukdomar... (Sätt Sverige i rörelse, 2002, s 5)

En liknande diskussion för även Engström (2004) och Redelius (2002) som hävdar att det 
finns en tendens som tyder på att barn och ungdomar blir alltmer stillasittande. 

Projektet Sätt Sverige i rörelse 2002 riktade sig till personer i olika organisationer och 
grupper, det vill säga till arbetsplatser, förskola/skola samt fritiden/kommunen, med syftet att 
inleda en förändring hos hela befolkningens inställning till fysiska aktiviteter. Målet för 
insatserna inom förskolan/skolan var att:

…skapa och utveckla nya arbetsformer och stödjande miljöer som främjar fysiska aktivitet i det 
långsiktiga lärandet. (Sätt Sverige i rörelse, 2002, s 4)

I rapporten framgår det att bilden av förskolebarnens möjlighet till fysiska aktiviteter är ljus. 
Slutsatsen har gjorts utifrån de 15 medverkande förskolechefernas svar där respondenter 
besvarade frågorna rörande möjligheter till fysiska aktiviteter på förskolor samt 
förskolepersonalens engagemang i området fysiska aktivitet. Antalet medverkande är inte 
tillräckligt stort för att kunna göra generaliseringar, påpekas det i rapporten och svaren 
bedöms därför som mycket osäkra. Med rapporten som stöd kommer frågeställningar i detta 
examensarbete att riktas till förskollärare för att få en insikt i hur förutsättningar inom 
området fysiska aktiviteter skapas på förskola.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka hur förskollärare designar verksamhet för fysiska aktiviteter med 
förskolebarn. De övergripande frågeställningarna är:  

 Vad kan fysiska aktiviteter i förskolan vara?
 Vilka förutsättningar för fysiska aktiviteter skapar förskollärare?

1.2 Begreppsdefinition

Ett centralt begrepp i detta examensarbete är fysiska aktiviteter. Med detta begrepp avses olika 
kroppsrörelser då man blir andfådd eller svettig. Det kan till exempel vara dans, promenad 
eller friluftsliv. Definitionen är tagen ur rapporten Sätt Sverige i rörelse (2002) där 
underökningen var riktad bland annat till förskolor och skolor. Beteckningar för fysisk 
aktivitet kan också vara sport, idrott, kroppsövning och fysisk fostran vilka kulturhistoriskt 
har egentligen olika innebörd. I Sverige används beteckningen rörelse bland förskollärare och 
fritidspedagoger (Grindberg & Jagtøien, 2000).

1.3 Arbetets disposition

Detta examensarbete består av fem kapitel. Det första kapitlet består av en inledning där en 
rapport presenteras som visar att förskolebarnens möjlighet till fysiska aktiviteter är goda. I 
samma kapitel är även syftet och frågeställningarna formulerade. I kapitel två redovisas
översiktligt examensarbetets teoretiska utgångspunkter. En mer utförlig presentation av 
rapporten Sätt Sverige i rörelse (2002) är sammanställd, vilket följs upp av litteratur relaterad 
till fysiska aktiviteter i förskola och barn. I kapitel tre redogörs för den valda metoden 
uppdelat i fem avsnitt: procedur, val av undersökningsgrupp, genomförande av intervjuer, 
bearbetning av insamlad data, samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. I kapitel fyra 
presenteras resultatet. Kapitel fem är det avslutande kapitel i detta examensarbete och 
diskuterar resultat i relation till examensarbetets teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

Detta kapitel presenterar en begränsad redovisning av litteratur om fysiska aktiviteter i 
förskolan. Kapitlet inleds med ett designteoretiskt perspektiv och fortsätter därefter med en 
mer utförlig presentation av rapporten 2002 Sätt Sverige i rörelse. Därefter följer ett avsnitt
om barns motoriska utveckling. Kapitlet fortsätter med att presentera olika möjligheter till 
fysiska aktiviteter utomhus och avslutas med en sammanfattning av litteraturen. Nationella 
och internationella databaser som Eric, Higgins och Libris användes för litteratursökningen. 

2.1 Ett designteoretiskt perspektiv.

Vi lever i en tid med snabba, stora och små förändringar såsom nya medier, nya 
kommunikationssätt, globalisering och förändrade sociala relationer mellan människor i olika 
miljöer, skriver Rostvall & Selander (2008) och menar att därför kan nya begrepp behövas för 
att analysera hur lärandet och kunskapsutveckling gestaltar sig. Nya förutsättningar ställer nya 
krav på hur information och kunskapsinnehåll både väljs ut och presenteras, med andra ord 
designas. Författarna presenterar ett nytt sätt att se på lärande Design för lärande som 
fokuseras på lärprocesser och hur de utvecklas i handling. I designteoretiska perspektivet på 
lärande ligger fokus i frågor som hur, på vilket sätt och med hjälp av vilka medel ges 
kunskapen form. Lärarens uppgift idag är att forma (designa) en god lärandemiljö och välja 
bland den stora mängden av tillgängliga resurser. Eleverna ska forma (designa) sin lärprocess 
och ta ansvar för sitt eget lärande, skriver författarna. Vad lärandet är har på olika vis 
diskuterats bland psykologer, pedagoger och didaktiker och beskrivs numera som ”en 
individuell process som beror på en mängd biologiska förutsättningar som en individ är 
utrustad med” (a.a., 2008). Ett sätt att se på lärande som har åter igen blivit aktuell är lärande 
genom erfarande och handling. Grunden för detta har lagts fram av den amerikanske 
pragmatiske filosofen John Dewey, som menade att vetande handlar om vad vi gör i handling, 
eftersom vi bara kan erfara något när vi har handlat. Rostvall och Selander belyser också att 
Deweys arbeten utvecklades i ett land med stor immigration och ett samhälle i kraftig 
förändring och dynamisk utveckling. Människor som kom till USA talade olika språk därför 
blev ”att göra, pröva och erfara” en (historisk sett) rimlig grund för synen på lärande. 
Författarna menar att dagens samhälle (med sociala förändringar, migration, teknikutveckling 
förändrade kommunikations mönster) liknar det Dewey levde i och detta kan vara 
anledningen till att han har blivit aktuell. 

Ett annat sätt att se på lärande som Rostvall och Selander belyser är Vygotskij idé om ”den 
proximala utvecklingszonen” som innebär att samverkan med en lärare eller en kamrat 
påverkar lärandet snabbare än om samma elev skulle ha lämnats helt ensam. Författarna 
uppmärksammar dagens lärare och elevers positioner och menar att läraren inte är längre en 
självklar auktoritet och eleverna är inga heller längre passiva mottagare av kunskap. Såväl 
lärare som elev är med och skapar (designar) förutsättningarna för lärandet. Lärare är aktiv 
medskapare av lärmiljöer och lärsituationer och eleven är med i processen och formar sin 
förståelse med hjälp av olika verktyg (a.a., 2008). Liknande läroprocesser används även i
förskolor. Innehåll och metod i förskolans målsättningar är att skapa och kommunicera med 
hjälp av olika uttrycksformer som bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse 
(Grindberg & Jagtøien, 2000). Samtidigt, menar Rostvall & Selander (2008), skall 
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verksamheten ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus och utomhus. 
När det gäller lärandet i fysiska aktiviteter på förskolor i Sverige så har man valt att utgå från 
barnets naturliga rörelsebehov och behov av psykomotorisk träning. Goda möjligheter till 
fysisk aktivitet har därför blivit förskolans plikt, betonar Grindberg och Jagtøien (2000). Med 
ett designteoretiskt perspektiv kan diskussionen om förskollärares skapande för att ge barnen 
möjligheter till fysiska aktiviteter som ett inslag i deras läroprocess lyftas fram. Ett sådant 
skapande innebär användning av olika teckensystem (råmaterial) som i fråga om fysiska 
aktiviteter kan utgöras av musik, olika redskap (hopprep, trehjuling, rockringar etc.).

2.2 Om fysiska aktiviteter i förskola

Under senare delen av 1900-talet har teoretiska ämnen fått allt större betydelse inom 
skolsektorn medan verksamheter som berör fysiska aktiviteter har minskat i omfång. Denna 
tendens märks även i förskolan, enligt Granberg (1998). Författaren skriver också att 
förskolan betraktas av en del som en plats där barnen leker och inte lär sig något. Enligt 
Granberg sker ett lärande hela tiden via intryck från alla sinnen samtidigt. Granberg betonar
att förskolans samtliga aktiviteter är mycket betydande för barns lärande och utveckling. En 
närmare blick på barns motoriska utveckling och bilden av förskoleverksamheten gällande 
fysiska aktiviteter kan förhoppningsvis ge en bättre uppfattning om hur det egentligen är på 
förskolor, vilka fysiska aktiviteter erbjuds barnen och hur förskollärare arbetar med dem.

Huvudanledningen till de ökande problemen med övervikt och sjukdomar bland barn och 
ungdomar påstås vara den minskade intresset för fysiska aktiviteter (Sätt Sverige i rörelse, 
2002). Året 2001 startas därför ett nationellt utvecklingsarbete ”Sätt Sverige i rörelse” med 
inriktning på förskolan och skolan, för att öka förutsättningarna för fysisk aktivitet i barns och 
ungdomars vardag. De tre mest aktuella inriktningsmålen för förskolan/skolan blir att:

 Barn i förskoleåldern stimuleras till rörelse och lek dagligen både inne och ute. (Sätt 
Sverige i rörelse, 2002, s 8)

 Barn och ungdomar stimuleras till positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet och 
rörelse, och  erbjuds tillfälle att dagligen delta i någon för dem tilltalande aktivitet. (a.a, 
s 8) 

 Skolan är en stödjande miljö för fysisk aktivitet och rörelse. (a.a,  s 8)

I rapporten framgår det att:

Bilden av förskolebarnens möjlighet till fysiska aktiviteter är ljus. (Sätt Sverige i rörelse, 2002, s 
33)

Vidare redovisas förskolechefernas svar gällande fysiska aktiviteter i förskola. Av de 20 
tillfrågade förskolor var det 15 som medverkade. I tabellen nedan presenteras utsagor samt 
antalet medverkande. (Tabell 1, min sammanställning). 

Utsagor Antal förskolechefer som 
instämde / besvarade

Utomhusmöjligheterna är goda eller mycket 
goda 

15 / 15

Inomhusmöjligheterna är goda eller mycket 
Goda

10 / 14
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Tillgång till gymnastiksal varje vecka 10 / 15
Har aldrig tillgång till gymnastiksalen eller 
högst en gång per termin

3 / 15

All personal ser vikten av och är engagerade i 
genomförande av rörelsepass för barnen 

10 / 15

Ungefär hälften av personalen är engagerad i 
genomförande av rörelsepass för barnen 

2 / 15

Dagliga planerade rörelsepass för barnen 5 / 15
Ett par gånger i vecka dagliga planerade 
rörelsepass för barnen

6 / 15

Det förekommer inga pedagogiska 
diskussioner med idrottslärarna om barnens 
behov av fysiska aktivitet

9 / 15

Fortbildning av personalen inom området 
fysisk aktivitet är obligatorisk för alla

3 / 15

Fortbildning av personalen inom området 
fysisk aktivitet för de som är intresserade

6 / 15

Fortbildning av personalen inom området 
fysisk aktivitet förekommer inte

4 / 15

Merparten anser att förskolornas möjligheter att främja lärande av fysiska aktiviteter är 
mycket goda, resten att de är goda

Tabell 1. Översikt av resultat i ”Sätt Sverige i rörelse” (2002)

2.3 Fysiska aktiviteter och barns motoriska utveckling

Ett arbetssätt som används flitigt på förskolor är – rytmik, vilket Granberg (1998) menar 
engagerar hela barnet. I rytmiken arbetar barnet med utgångspunkt från puls, i fötterna, i 
händerna, i hela kroppen. Alla kan vara med på lika villkor, känna gemenskap och röra sig 
efter sin egen förmåga. Barnen tränar och utvecklar uttrycksförmåga, motorik, koncentration 
och avspänning och sin kroppsuppfattning, förklarar författaren. Granberg ger några 
rekommendationer på vad rytmikstunderna bör ha – en tydlig inledning och avslutning bör 
alltid finnas med. En ramsa eller sång kan vara bra att börja med och följa sedan upp av en 
namnsång, namnlek eller namnramsa – detta stärker gemenskapen i gruppen, anser 
författaren. Efter det kan några uppvärmningsövningar som ökar kropps- och rumsuppfattning 
följa. Rytmikstunderna bör läggas upp så att långsamma övningar varvas med övningar som
har ett snabbare tempo och övningar som kräver små rörelser varvas med den som kräver 
stora rörelser. Innan rytmikstunden avslutas är det bra att ha en stunds vila till en lugn musik 
eller vaggvisa vilket är bra för avspänning. Som avslutning, fortsätter Granberg, kan en 
avslutningsramsa eller sång vara mycket passande. Författaren vill poängtera att för de allra 
minsta barn passar rörelselekar mycket bättre eftersom yngre barn inte har samma 
förutsättningar att följa ledarens instruktioner. Även här bör en tydlig inledning och 
avslutning finnas i form av en sång eller ramsa. Granberg ger några exempel på vad 
rörelselekar bör innehålla. Dessa är: rytmiska ramsor, pip-och-kill-verser, möjlighet till 
grovmotoriska övningar samt fysiska lekar med vuxna och helst till musik. Därefter räcker det 
med en kort stund vila som avspänning till en vaggvisa, och avsluta med en avslutningsramsa 
eller sång.
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Enligt Ekberg och Erberth (2000) finns det inte någon exakt information om fysiska 
aktivitetsnivåer hos barn. Mängden och vilken sorts fysisk aktivitet under barndomen som är 
gynnande för hälsan är okänd. Det som däremot är känt är att de yngre barnens 
aktivitetsmönster verkar vara tillfälligt. Att barn och unga har andra aktivitetsmönster är 
många medvetna om men det är inte alltid det tas hänsyn till det. Barns aktivitet varar bara i 
korta stunder. Aktiviteter under en längre tid med konstant högt tempo är inte en del av 
barnens naturliga beteende, vilket kan förklaras i psykologiska faktorer som kort tid av 
uppmärksamhet och en lägre motivation för långa aktiviteter. Ekberg och Erberth påpekar 
därför att man inte ska glömma ”barns naturliga rörelsemönster” det vill säga att barnen är 
engagerade, aktiva och uppmärksamma under korta perioder av fysiska aktiviteter. Barns 
aktiviteter är oregelbundna och tillfälliga och når nästan aldrig en stabil hjärtfrekvens. Med 
detta påstående vill de att vi som vuxna tänker på att inte behandla barn som ”minivuxna” och 
inte belasta dem med fysiska aktiviteter som de inte kan klara av, utan låta dem själva 
bestämma hur mycket de ska röra sig och uttrycka sina fysiska behov. Författarna hävdar att 
ofta glömmer vi bort att det som präglar oss vuxna påverkar även barn inte minst när det 
gäller fysiska aktiviteter.  

Ellneby (1991) berättar om barnens nyfikenhet och utforskande till allt som är okänt och 
spännande och genom att vara aktiva lär sig barnen och utvecklas. Ellneby skriver att ju mer 
ett moment övas desto bättre lär sig barnet behärska rörelsen och en väl inövad automatiserad 
rörelse bildar grund för nästa rörelse. Det som är viktigt att lägga märke till och komma ihåg 
är att barnet behöver träna mycket på varje rörelse och vi måste se till att det finns utrymme 
för det, skriver Ellneby och menar också att detta bygger upp självförtroendet hos barn. Enligt 
Ellneby ska barn i 4-7 års ålder kunna behärska följande moment i den motoriska 
utvecklingen. (Tabell 2, min sammanställning):

4 år
Hoppa långt (ca 25 cm)
Hoppa över t.ex. ett dike, en grop
Springa bra
Gå balansgång på bred ritad    
Sparka boll
Sitta stadigt och koncentrera sig
Stå på ett ben ca 3-5 sekunder
Gå uppför och nedför trappor utan att hålla i 
något

5 år
Gå ledigt med armarna svängande
Stå på ett ben utan stöd
Resa sig från ryggliggande som en vuxen
Hoppa långt (ca 60 cm)
Hoppa framåt på ett ben
Hoppa ett högt svikthopp
Springa och sparka boll
Springa i trappan

6 år
Hoppa högt svikthopp
Stå på ett ben 8-10 sekunder och blunda
Hoppa långt (ca 75 cm)

7 år
Ha bra utvecklade rörelser och motorik, kan 
röra kroppen obehindrat. 
Hoppa långt (ca 1 m)
Hoppa högt (ca 40 cm)
Ta ”hoppsasteg”
Hoppa rep
Stå på ett ben
Slå kullerbytta

Tabell 2. Översikt enligt Ellnebys modellen

Ellneby betonar barnens behov och dess spontana lust till rörelse och påpekar att för att röra 
sig inne eller ute så behövs det inga speciella leksaker och tipsar om ett rörelseprogram som 
man kan göra med barnen några gånger i veckan. I rörelseprogrammet ges exempel som att 



7

springa i rummet, stå på ett ben i taget, hoppa, gå baklänges, krypa i en ring, gå på tå eller 
hälen, hoppa längdhopp eller höjdhopp, gå balansgång mm. Ellneby belyser också begreppet 
spänning och menar att det är aktiviteter som barnen tycker om. Dock ska aktiviteter och 
rörelser vara anpassade till vad barn i olika åldrar behärskar och författaren hänvisar till 
modellen för den motoriska utvecklingen där hon anger ungefär var i utvecklingen barnet 
befinner sig i en viss ålder.

Raustorp (2004) beskriver en modell som sammanfattar en uppläggning av ämnet idrott och 
hälsa. Modellen syftar till att skapa en positiv och livslångt relation till fysiska aktiviteter 
bland barn och ungdomar. De yngre barnen det vill säga barnen i förskola och i de lägsta 
årskurserna, skriver Raustorp, är aktiva under en kort stund och utifrån det försöker lärare 
bygga lektioner. Denna utvecklingsperiod hos barn kallar Raustorp för ”motorisk guldåldern” 
och menar att man ska utnyttja den eftersom det är då barnen har lätt att lära in teknik och 
deras nyfikenhet för den motoriska utveckling är som högst. Författaren skriver att 
forskningen om ungdomars aktivitetsmönster har visat att är man inaktiv som barn så kommer 
man att vara inaktiv som vuxen, varför det har väckt nya tankar och diskussioner när det 
gäller idrottsundervisningen. Han anser att det är viktigt att barnen får god erfarenhet av 
fysisk aktivitet, därför måste undervisningen vara lustfylld och anpassad för alla för att var 
och ett barn ska kunna delta och känna sig tryggt. Raustorp nämner rapporten Sätt Sverige i 
rörelse 2002 (som har presenterats längre upp i kapitel två) då Statens Folkhälsoinstitut år 
2001 fick i uppdrag att genomföra ett så kallat fysiskt aktivitets år och studera hur mycket 
fysisk aktivitet som är tillräckligt då det gäller barn, skriver Raustorp. I tabellen nedan 
presenterar författaren de optimala rekommendationerna för barns fysiska aktivitet.
(Tabell 3, min sammanställning):

Frekvens Daglig. Tre eller flera tillfällen av aktivitet per dag.
Intensitet Måttlig till intensiv. Korta perioder. Intervallkaraktär.

Alla kvaliteter!
Tid. Ackumulera 60 minuter av aktiv lek och spel.

Bygg bred motorisk bas. 
Tabell 3. Översikt enligt Raustorp modellen

Ekblom och Nilsson (2000) diskuterar hur människan påverkas av olika faktorer och nämner i 
överensstämmelse med Raustorp hur avgörande de tidigare erfarenheterna av fysisk aktivitet 
kan vara. Ekblom och Nilsson refererar till en studie som genomfördes i Sverige och sedan 
jämfördes med studier i andra länder. Resultatet visade på liknande förhållanden mellan olika 
länder. Högutbildade personer har en betydande högre grad av fysisk aktivitet än de med 
kortare utbildningar i alla åldrar hos både kvinnor och män. Ett gott självförtroende och 
upplevd god hälsa leder oftast till aktiv fysisk livsstil medan dåligt självförtroende, tidspress, 
dålig psykosocial miljö och dålig ekonomi är oftast negativt associerat med fysiska aktiviteter 
betonar Ekblom och Nilsson. Författarna skriver vidare om en annan studie som har kommit 
fram till att stöd från familjer och vänner, gruppgemenskap och om man lever i en miljö där 
motion och fysisk aktivitet är naturlig leder till en regelbunden fysiskt aktiv livsstil.   

I avhandlingen av Sollerhed (2006) framgår dock varför fysiska aktiviteter är en positiv 
aspekt för människans välbefinnande samt prestationsförmågan. Det stärker både skelett, 
muskulaturen och annan stödjevävnad, dels ger en viss koordinationsträning, balans och 
rörlighet, samt minskad risk för sjukdomar. Även denna författare nämner att det aktiva 
intresset till fysiska aktiviteter i barndomsåldern tycks påverka intresset i vuxenålder.
Sollerhed förklarar att alla vävnader och funktioner som skelett, muskler, koordination, balans 
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och rörlighet skall ha utvecklas under barn- och ungdomsåren samt de attityder som i sin följd 
ger yttrycket ”att tycka om” eller ”inte tycka om” fysiska aktiviteter. 

2.4 Möjlighet till fysiska aktiviteter utomhus

Det är ofta inom skolämnet idrott och hälsa eller i verksamheter inom idrottsrörelse som 
fysiska aktiviteter erbjuds barnen och ungdomar idag (Lundegård m fl, 2004). I dessa 
verksamheter finns det speciella mål och syften som är präglade av kropps- och rörelsekultur 
skriver författarna och menar att dem är även ofta knutna till bestämda platser med fastlagda 
norm- och regelsystem. Enligt Lundegård m fl används ofta fysiska aktiviteter och förbättrad 
hälsa som argument för undervisning i naturen och för friluftsliv likaså i 
utomhuspedagogiken. Författarna utgår ifrån att människan kan ses som en varelse som leds i 
sin handling av ett sökande efter mening och förklarar att människan måste vara aktiv det vill 
säga handla för att skapa meningen. I denna process hamnar människan i ett möte med sin 
omvärld, fortsätter författarna och berättar att handlingar är avgörande för vilka meningar 
skapas. Lundegård m fl hävdar att i olika verksamheter möter människor världen på olika sätt 
och resonerar vidare om slutna och öppna möten. 
I de fria rörelseaktiviteter i naturen finns det varken bestämda mål, bestämd kunskap eller 
färdighet som barnen ska lära sig. Barnet söker sina utmaningar själv och kan välja och 
bestämma själv sina rörelser som till exempel hur högt det ska hoppa, vilka rörelser det vill 
utföra. Detta benämner författarna som ett öppet kroppsmöte. Här är det upplevelsen som är 
målet med aktiviteterna och här bli jaget och kroppen till ett. Lundegård m fl jämför de fria 
rörelseaktiviteterna med olika idrottsaktiviteter där det oftast handlar om vad kroppen kan 
prestera. Detta betecknas som slutet kroppsmöte, enligt författarna, eftersom med dessa 
aktiviteter finns det bestämda mål. De skriver att här är kroppen ett instrument som 
människan använder för att nå målet. Lundegård m fl resonerar vidare om att det är i 
rörelseaktiviteter i naturen skulle kunna vara möjligt att undvika bland annat ”den 
normalisering mot ett bestämt kroppligt ideal och den kategorisering av kroppar i dagens 
samhälle” (s. 181). På så sätt, menar de, kommer kroppen att ses som en del av individens jag 
och får ett värde i sig istället för att ses som ett redskap. Författarna hävdar att naturens 
material och föremål kan användas som inspiration, eftersom dessa saknar några bestämda 
användningar och barnen får då använda sig av egen fantasi och kreativitet.

”Rörelser, lekar och spel kan då formas med hjälp av naturens material utifrån barnens intressen 
och behov.” (Lundegård m fl 2004, s. 183)            

Naturens oregelbundna former och hinder gör att skillnader i skicklighet jämnas ut, anser 
Lundegård m fl och menar att i naturen är det svårt att misslyckas eftersom till exempel hur 
bollen kommer att studsa i träd eller stubbar bli en översakning och regler här är mindre 
viktiga. Enligt författarnas erfarenhet är aktiviteter i naturen ofta fyllda av kamp och skratt där 
möjlighet för kroppsmöten och kroppskontakt med andra människor finns. Vidare diskuteras 
hur utförandet av olika aktiviteter kan göras på ett roligt sätt där barnen samtidigt utvecklar 
sin motorik. Exempel på dessa aktiviteter är balansering på en stubb tillsammans med andra, 
eller att falla från en sten i varandras famn. Här kommer författarna in på ett annat viktigt 
ämne nämligen - närhet och beröring. De diskuterar vidare att genom rörelse i naturen 
utvecklar barn en positiv inställning till sin kropps alla möjligheter vilket kan i sin tur bidra 
till deras hälsa och välbefinnande. Diskussionen avslutas med att om barnen lär sig tidigt att 
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uppleva sin kropp som värdefull och unik oavsett hur den ser ut eller vad den kan göra så 
”kan det bli en kvalitet genom hela livet”. (s. 184)      

2.5 Sammanfattning av litteratur

Att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i förskola innebär att ge barnen goda möjligheter 
till rörelse. Fysiska aktiviteter är bara en del av barns läroprocess men är ändå en viktig och 
betydande del för barns utveckling. Skapa verksamheten i fysisk aktivitet på förskola med 
hjälp av t.ex. musik, redskap som hopprep, trehjuling, rockringar mm kan fungera som olika 
teckensystem. Insikten i förskollärares designmetoder i denna verksamhet kan ge en bättre 
förståelse för de möjligheter som skapas i förskola idag.
I dagens samhälle får teoretisk kunskapsinlärning allt större betydelse i skolan. Ämnen som 
matematik, fysik och språk prioriteras och ämnen som slöjd, bild, musik och gymnastik får 
allt mindre utrymme vilket har lagt sina spår även i förskolan (Granberg, 1998). Det moderna 
samhället med olika transportmedel, TV-spel och Internet har gjort det bekvämt för 
människan och det är inte självklart att barn får sitt rörelsebehov tillfredställt i vardagen (Sätt 
Sverige i rörelse, 2002). År 2001 blir ett så kallat ”fysiskt aktivitets år” i Sverige, som 
genomfördes av Statens Folkhälsoinstitut där det även studeras hur mycket fysisk aktivitet är 
tillräckligt när det gäller barn. I rapporten Sätt Sverige i rörelse 2002 redovisas resultatet av 
studier inom arenan förskolan/skolan där femton förskolechefer har deltagit. Utifrån 
förskolechefernas svar kunde man redogöra att möjlighet till fysisk aktivitet i förskola såg ljus 
ut. 
Granberg (1998) beskriver ett arbetssätt med fysiska aktiviteter i typ av rörelselekar och 
rytmik inom förskola som bör vara anpassad efter barnens ålder och innehålla tydliga 
instruktioner. När det gäller barns motoriska utveckling så är det okänt vilken sorts fysisk 
aktivitet under barndomen som är gynnande för hälsan poängterar Ekberg & Erberth (2000), 
däremot vet man att barn är aktiva, uppmärksamma och engagerade under korta stunder av 
fysisk aktivitet. Ellneby (1991) hävdar att barns nyfikenhet driver dem till att utforska allt 
okänt och spännande vilket gör de aktiva och gör att de lär sig och utvecklas. Författaren 
menar att det som barn behöver är också tid och utrymme att träna mycket på varje rörelse, att 
öva in rörelse gör att barn får ett bra självförtroende. Ellneby presenterar en tabell där det kan 
utläsas vilka moment i den motoriska utvecklingen barn i respektive ålder bör behärska. 
Stora möjligheter till fysiska aktiviteter finns i naturen (Lundegård m fl, 2004) där varken 
mål, bestämd kunskap eller färdigheter som barnen ska lära sig saknas. Barnet är fritt att själv 
söka utmaningar, bestämma sina rörelser och där är det upplevelsen som räknas. De 
oregelbundna former och hinder i naturen gör att skillnaderna jämnas ut och gör att det bli 
svårt att misslyckas. Författarna menar att det är i naturen barnen kan utveckla positiv 
inställning till sin kropps möjligheter vilket kan i sin tur bidra till deras hälsa och 
välbefinnande, samt uppleva sin kropp som något unikt och värdefullt. 
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3. METOD

I detta kapitel redovisas hur undersökningen utformades och genomfördes. Inledningsvis 
diskuteras olika tillvägagångssätt och val av undersökningsmetod. Efter det redogörs för hur 
respondenter valdes ut. Därefter beskrivs hur intervjuerna genomfördes och hur insamlad data 
har behandlats. Kapitel avslutas med ett avsnitt som behandlar studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet.      

3.1 Procedur

Stukát (2005) menar att målet med intervjuer är att intervjuaren skall få en viss information av 
respondenten exempelvis om vilka uppfattningar den har. Eftersom undersökningen handlar 
om förskollärares uppfattningar ansåg jag intervjuer vara en lämplig metod för att finna svar 
på mina frågor. Den direkta och personliga kontakten med respondenten, förklarar Bryman 
(2002) gör att information utväxlas mellan parterna vilket ger mig som intervjuaren chansen 
att få mer utförlig information från respondenten. Intervjuer valdes också för att få möjlighet 
att ställa direkta frågor samt följdfrågor. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av strukturerade intervjuer enligt Bryman (2002). 
Det innebär att jag använt ett intervjuschema med fastställda frågor som respondenten skall 
besvara. Detta för att få möjlighet att skapa en situation där interaktionen mellan jag som 
frågeställare och förskolläraren som svarar blir så neutral som möjligt. Det kan finnas en risk 
för ”färgade” svar vilket innebär att den intervjuade kan försöka svara på det sätt som hon 
eller han tror att intervjuaren förväntar sig. Med ett i förväg fastställt frågeschema kunde jag 
undvika att ställa följdfrågor vilket kunde ha förvirrat den intervjuade. 

Andra alternativ som valdes bort är enkäter och observationer. Med enkäter, menar Stukát 
(2005), blir det lättare att utföra undersökningar när flera personer deltar, dessutom blir det
lättare att generalisera resultaten när respondenterna är flera jämfört med en mindre 
respondent grupp. Avsikten med min undersökning var att få en djupare förståelse för 
respondenternas lärometoder i fråga om fysisk aktivitet för förskolebarn. Trots att en 
provintervju gjordes så var jag ändå osäker på om frågorna skulle uppfattas rätt. Därför var 
det viktigt för mig att den intervjuade skulle få möjlighet att ställa frågor ifall den skulle 
känna sig osäker på om den uppfattat frågan rätt. Dessutom var det viktigt för mig att få alla 
frågor besvarade för att sedan kunna redovisa resultat på ett korrekt sätt. Stukát och Bryman 
(2002) betonar att nackdelar med enkäter är att det kan till exempel ta längre tid innan de 
skickas tillbaka från respondenterna samt om den intervjuade inte uppfattar frågan finns det 
ingen möjlighet för respondenten att få den omformulerad på ett begripligt sätt. Intervjuaren 
måste också vara extra observant på att enkätfrågorna är begripliga för att undvika att somliga 
frågor blir utelämnade. Dessa risker ville jag undvika bland annat på grund av tidsbrist. 
Observationer kan vara en relevant metod, enligt Stukát (2005), om man vill undersöka vad 
personerna gör och inte säger. Mina intervjufrågor var mer riktade åt vad respondenterna 
säger om sina utgångspunkter. Nackdelen med observationer är att de upplevs som 
begränsade på grund av att det är yttre beteende som står i centrum för observation, påpekar 
Stukát och förklarar att det blir besvärligare att observera emotioner och tankar. Risken fanns 
att jag skulle tolka observationer på fel sätt. 
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3.2 Val av undersökningsgrupp    

Sex förskolor kontaktades via telefon där personalen informerades om examensarbetets syfte 
samt tillfrågades om det fanns intresse att delta i en intervju. Den personen som kontaktades 
talade därefter med förskollärare om ett eventuellt deltagande. Efter detta sändes ett 
informationsbrev till förskolorna där det framgick vad som skulle behandlas i examensarbetet, 
att deltagandet var frivilligt, enligt Vetenskapsrådet (2003), att de intervjuade skulle vara 
anonyma samt hur de skulle kontakta mig om medverkan. I informationsbrevet angavs 
senaste datum när svaren skulle vara mig tillhanda.
Ingen av förskolorna kontaktade mig enligt anvisningarna i informationsbrevet, därför 
kontaktades förskolorna på nytt via telefon. Det visade sig att personalen inte haft tid att läsa 
igenom informationsbrevet dels på grund av frånvaro av ordinarie personal och dels för att 
inte alla hunnit se informationsbrevet. Ett nytt datum bestämdes för nästa kontakttillfälle då 
förskollärarna skulle meddela intresse för att delta. Vissa förskollärare ville bli uppringda igen 
medan andra skulle kontakta mig själva. Slutligen ville sex förskollärare från fyra förskolor 
delta i undersökningen.   
Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnliga förskollärare.

3.3 Genomförande av intervjuer

Vid varje kontakt informerades förskolläraren enligt informationskravet och om att den 
intervjuade skulle vara anonym (Vetenskapsrådet, 2003) det vill säga att namn på de 
intervjuade, förskola och kommun där de arbetar kommer inte att nämnas i examensarbetet.
Den intervjuade informerade också om att det var frivilligt att delta, därefter gjordes en kort 
presentation av mig och examensarbetets syfte. En tid bestämdes med respektive deltagare. 
Intervjuerna genomfördes på den förskola där de respektive medverkanden arbetar. Båda 
parterna var ense om att genomföra intervjun i en lugn miljö där man kunde vara ostörd. Det 
kunde till exempel vara ett personalrum eller ett samtalsrum. Intervjuerna tog mellan 10-15
minuter. De intervjuade har en än gång blivit informerade om anonymitet (Vetenskapsrådet, 
2003). En strukturerad form (Bryman, 2002) av intervjuer valdes vilket innebär att intervjuer
bestod av fem bestämda frågor och ställdes till samtliga respondenter i samma följd. 
Intervjufrågorna till min undersökning formulerades utifrån rapporten Sätt Sverige i rörelse 
(2002) frågeställningar. Frågorna handlar om möjligheter till fysisk aktivitet utomhus och 
inomhus, planeringen av fysiska aktiviteter samt personalens engagemang i verksamheten 
fysisk aktivitet. Respondenter berättade hur de skapar (designar) verksamhet för fysiska
aktiviteter, vad är fysiska aktiviteter på förskola samt om möjligheter och begränsningar 
gällande fysiska aktiviteter. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje förskollärare där 
intervjuaren och respondenten kunde vara ensamma. Samtliga intervjuer spelades in med den 
intervjuades tillåtelse. En provintervju genomfördes för att pröva frågorna som jag hade 
kompletterat. Den intervjuade ansåg frågorna vara begripliga och inga oklarheter eller 
missförstånd uppstod, därför har inga frågeställningar blivit ändrade. Min egen uppfattning 
var att intervjufrågorna gav tydliga och givande svar. 

3.4 Bearbetning av insamlad data

Informationen som har samlats in har endast redovisats i examensarbetet det vill säga för 
forskningsändamål vilket uppfyller nyttjandekravet (Stukát, 2005). De färdiginspelade 
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intervjuerna lyssnades igenom och skrevs ut ordagrant med några små redigeringar av ord 
som: typ, liksom, alltså, sånt. Därefter lästes utskrifterna igenom under upprepade tillfällen. 
Under genomläsningen beaktade jag liknande utsagor och utsagor som skiljde sig åt. Nästa 
steg i bearbetningen innebar att jag samlade citat som jag tolkade hade liknande innebörd. På 
samma sätt sorterade jag citat där innebörden skiljde sig åt. Under tiden som jag gjorde den 
här sorteringen funderade jag på lämpliga rubriker att samla de olika utsagorna under. Arbetet 
ledde till att följande rubriker formulerades och utgör de kategorier som utsagorna kommer att 
presenteras under, i kommande kapitel:

 Förskollärares uppfattning om begreppet fysiska aktiviteter
 Planerade fysiska aktiviteter på förskola
 Anpassade fysiska aktiviteter för barn i åldern 4-7
 Möjligheter och begränsningar gällande fysiska aktiviteter
 Fysiska aktiviteter som barn i 4-7 års ålder skall behärska

Samtliga medverkande förskollärare har fingerade namn.

3.5 Studiens tillförlitlighet

Enligt Stukát (2005) är det en fördel att pröva intervjufrågorna ett antal gånger samt låta 
frågorna granskas av kritiska personer. Detta för att kontrollera om frågorna är begripliga och 
förstås av alla. Förskolläraren som provintervjun genomfördes med upplevde frågorna som
tydliga och lätta att förstå, andra intervjuade ville att vissa frågor skulle förtydligas, vilket 
tyder på att frågorna inte var tillräckligt tydliga och kan ha påverkat resultatet. Något som 
också kan ha påverkat resultatet är att vissa informanter önskade få intervjufrågorna i förväg
och hade tid att förberedda sig och kan ha diskuterat frågorna med sina kollegor vilket kan 
resultera i att svaren inte blir deras egna. Andra intervjuade hade inte sett frågorna och hade 
inte samma möjlighet att förberedda svaren och risken kan vara att respondenten kanske inte 
har fått med allt den egentligen ville säga. Stukát påpekar även att resultatsvaren som 
respondenten ger kan inte säkras vara trovärdiga vilket kan ha påverkat och gjort resultatet 
missvisande. Det är också möjligt att de intervjuade antog att jag förväntade mig en viss typ 
av svar, även mitt kroppsspråk kan ha påverkat respondenternas svar. Bryman (2002) skriver 
att vid genomförandet av intervjuinspelning finns risken att intervjupersonen kan hämmas 
vilket kan påverka svaren. Att kunna ge en definition på något kan ibland vara svårt i detta 
fall att definiera fysiska aktiviteter, vilket jag upplevde under samtliga intervjutillfällen. Efter 
att ha klartgjort vad och vilka frågor om fysiska aktiviteter gällde så ansåg många att det ändå 
var svårt att besvara frågorna med exakta svar, eftersom det är mycket individuellt med varje 
barn.
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4. RESULTAT

I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Redovisningen presenteras utifrån 
fem olika kategorier. De fem kategorierna är följande:

 Förskollärares uppfattning om begreppet fysiska aktiviteter
 Planerade fysiska aktiviteter på förskola
 Anpassade fysiska aktiviteter för barn i åldern 4-7
 Möjligheter och begränsningar gällande fysiska aktiviteter
 Fysiska aktiviteter som barn i 4-7 års ålder skall behärska

Under varje kategori redovisas förskollärares utsagor i form av citat. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av övergripande resultat.

4.1 Förskollärares uppfattning om begreppet fysiska aktiviteter

Samtliga respondenter har en egen ”definition” av begreppet fysiska aktiviteter och här kunde 
vissa likheter samt skillnader upptäckas. Fysiska aktiviteter kan vara all form av rörelse där 
man rör på kroppen och att det är något som barnen gör hela tiden. Fysiska aktiviteter kunde 
dock associeras även med kraftiga rörelser eller mycket rörelse. Ord som rörelse, lek, 
utevistelse nämndes ett antal gånger där olika exempel på var och i vilka situationer fysiska 
aktiviteter kan tänkas förekomma.   

Rörelse
Fyra förskollärare anger att fysiska aktiviteter är rörelse alternativt att röra på sig. 

Marina: ”Allt som man gör, att man rör på kroppen. När man rör sig så har man en form av fysisk 
aktivitet”

Märta: ”… överhuvudtaget att de får röra sig. Det behöver inte vara något speciellt bara det finns 
utrymme att röra sig helt enkelt.” 

Vendela: ”… hela dagarna som barnen håller på, de rör på sig precis hela tiden”

Ulla: ”… att röra på sig mycket”

En förskollärare säger att fysiska aktiviteter är att röra på sig mycket det vill säga då när det är 
kraftiga rörelser och alla muskler i kroppen används. 

Agneta: ”… riktigt kraftiga rörelser, att man får använda hela kroppen, att få arbeta med alla muskler.”

Lek
Två förskollärare säger att leken kan ses som fysisk aktivitet och en av dem menar att för 
tillfället är det till exempel bandy ute som är populärt bland de äldre killarna. 

Vendela: ”Det är fysisk aktivitet när barnen är ute och leker.”

Julia: ”Det är när det är t.ex. olika lekar. Just nu tycker de äldre barnen mycket om bandy ute”  
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Plats och miljö
Respondenter härrör fysiska aktiviteter till plats och/eller miljö där fysisk aktivitet kan 
förekomma. Det kan vara både utomhus och inomhus som till exempel att gå på utflykter, 
promenader, vara ute i skogen eller ha rörelse inne i rörelserummet eller gå till 
gymnastiksalen beroende på vad man har för möjlighet eller tillgång till. 

Märta: ”Att få vara både utomhus och inomhus.”

Vendela: ”När barnen är ute och leker, när vi är i skogen har vi gymnastik där, frilek. Inne har vi rörelse 
med barn, vi har ett rörelserum”

Julia: ”Vi har gymnastik på skolan. Vi gör utflykter till skogen.”

4.2 Planerade fysiska aktiviteter på förskola 

Respondenternas utsagor visar att de planerade fysiska aktiviteterna som erbjuds barnen på 
förskolan är gymnastik, rörelse, skogsutflykter, promenader, utevistelse, samlingar samt 
drama där rörelse ingår. En gång i veckan eller varannan vecka brukar man ha utflykter eller 
skogsutflykter, rörelse, drama med barnen. Personalen tar med barnen ut på olika promenader 
där barnen kan gå tillsammans och titta till exempel på var de bor eller gå och titta på tåg. 
Oftast är det barnen själva som bestämmer var de vill gå och titta på. Samlingar består oftast 
av lek, sång, ramsor och rörelse och anses också vara ett tillfälle som innefattar fysiska 
aktiviteter. Hur ofta förskollärare går med barnen på promenader och har samlingar framgick 
inte.     

Fysiska aktiviteter inomhus – gymnastik, rörelse, samlingar och drama
Gymnastik är en av de planerade aktiviteterna som erbjuds barnen på förskolor. Tre 
förskollärare säger att de har gymnastik antingen en gång i vecka eller varannan vecka och två 
förskollärare anger att de oftast använder sig av ett rörelseband. 

Märta: ”Varannan vecka har vi gymnastik”

Agneta: ”För de äldre har vi gjort så denna termin att vi har gymnastik varannan vecka efter ett 
gymnastikband – Friskis & Svettis minirörelser”

Julia: ”Vi har gymnastik på skolan. Vi går iväg till gymnastiksalen och för att värma upp så har vi  
band. Där pratar de på band också lite olika lätta övningar sen stänger vi av den och gör olika 
övningar. En del gånger kan vi ha musiken på hela tiden, det beror på vad det är för sorts band 
också. Tuta och kör är väldigt bra band.”

En förskollärare nämner rörelse som planerat fysisk aktivitet. Rörelse genomförs i ett 
rörelserum på förskolan där barnen delas upp i olika grupper beroende på åldern. Denna 
förskollärare säger också att de använder sig av ett rörelseband men ibland kan de bara 
improvisera samt göra andra lekar och övningar. 

Vendela: ”Vi har rörelse från då barnen är två år – planerat varje vecka så att de har ett tillfälle i veckan 
och det är åldersindelade grupper. Vi kör efter ett rörelseband ibland kan vi bara improvisera och 
säga att de ska hoppa över eller under, att får studsa. Ibland har vi hinderbana. Vi har lekar… 
klara färdiga gå ja, efter deras ålder.” 
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Bland de planerade fysiska aktiviteterna har alltså fyra förskollärare berättat om gymnastik 
alternativ rörelse där de använder sig av band med olika övningar och musik. Genomförandet 
av olika fysiska aktiviteter varieras där förskollärare ibland använder bara band, improviserar 
eller gör både och.   

En förskollärare säger att samlingarna som oftast är planerade innehåller fysiska aktiviteter 
där olika lekar som man gör tillsammans med barnen till exempel springlekar, danslekar, sång 
och/eller ramsor med rörelser ingår. 

Marina: ”Ibland har vi samlingar och då gör vi lekar tillsammans, springlekar, danslekar, vi sjunger, eller 
säger en ramsa och så rör vi på kroppen samtidigt.”

En annan förskollärare nämner drama och förklarade att rörelse förekommer även där.

Märta: ”De äldre barnen har drama en dag i veckan det bli också lite rörelse ibland.” 

Fysiska aktiviteter utomhus - utflykter, skogsutflykter, promenader och utevistelse
Alla sex förskollärare hade mycket att säga om utflykter, skogen och naturen och all rörelse 
barnen får där. Enligt dem finns det mycket som går att göra ute i skogen, i naturen. 
Skogsutflykter planeras alltid av personalen och bara det att ta sig fram bland grenar, 
ormbunkar, fallna träd kan vara fysiska aktiviteter till exempel när barnen ska klättra över 
eller under, hoppa, träna balans eller gå uppför och nerför något. Tanken bakom detta är att 
barnen ska ha en träning – en motorisk träning och att barnen på så sätt även ska kunna 
upptäcka naturen och då får de fysisk aktivitet året om, förklarar förskollärare. Medan man 
går så kan man leka ”Följa John” istället för att bara gå påpekar en annan förskollärare. 

Två förskollärare säger att de brukar dela upp barnen i två grupper där den ena åker till 
skogen och den andra har gymnastik.   

Märta: ”Vi har delat upp barnen i två grupper, varannan vecka åker de till skogen och varannan vecka 
har vi gymnastik.”

Agneta: ”Varannan vecka åker vi till skogen. Det exakta planerade det är att det ska vara lika mycket 
fysiska aktiviteter i skogen som det är under ett gympa pass. Det är det som verkligen är planerat 
för att röra på sig.”

Fyra förskollärare säger att de har skogutflykter en gång i veckan och att vägen dit är också 
något som planeras av personalen. En respondent tillägger att på vägen dit kan de leka med 
barnen till exempel leken ”Följa John”.  

Vendela: ”Vi har skogen – där erbjuds rörelse hela tiden. Det har vi en dag i veckan. När vi är i skogen så 
har vi planerade rörelser i skogen. Vi gör Följa John till skogen och hem och det planerar vi att 
vi ska ha. Det är inte det att vi bara går utan vi hoppar över och under.”

Tre andra respondenter beskriver hur de har planerat att barnen ska ta sig fram i skogen. De 
förklarar vidare att tanken med detta är att det ska vara en motorisk träning för barn och att 
ska lära sig om naturen.   

Julia: ”Vi gör utflykter till skogen. Det är upp och ner över stenar in i höga gräset som i djungel. 
Murar finns det att kliva upp och ner på, träd som ligger. Där är det mycket rörelse och 
gymnastik.” 
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Marina: ”Vi gör skogsutflykter med barnen. Det är med tanken på att man ska ha en träning – motorisk 
träning i skogen. Det är en form av fysisk aktivitet då. När vi går i skogen t.ex. så följer vi inte 
alltid stigar utan vi kan bara kliva in rakt in i skogen så att barnen får träna sin balans och gå 
över stenarna, över stockarna och över träd som har fallit, kvistar och grenar, kliva i höga 
ormbunkar och ta sig fram. Vi har ett berg där vi går upp och ner. Vi har inriktat oss på att 
barnen ska få en träning i hela kroppen.” 

Ulla: ”Vi erbjuder dem skogsutflykter som innebär att vi går instiget det är att man går ifrån en stig, 
att de får klättra på stenar och vi är med själva – personalen… Det gör vi en gång i veckan… Ja, 
att de får klättra, upptäcka naturen och det är fysisk aktivitet för dem året om.”

Promenader som en planerad fysisk aktivitet nämns av två förskollärare dock är det barnen 
själv som bestämmer vad de ska göra och var de ska gå tillägger förskollärare.

Märta: ”Vi tar promenader med barnen. Det är det som är planerat. Barnen bestämmer vad de ska göra. 
Då vill de ofta gå och titta på tåg, då bli det en promenad.

Ulla: ”Vi går på promenader och tittar var barnen bor, vi fotar, dokumenterar. Det är viktigt så att man 
får de att gå, ta en promenad att de får röra på sig.”  

Fyra förskollärare anser att planerad fysisk aktivitet är även utevistelse och leken ute. 
Eftersom där förekommer det rörelse varje dag och det är något som kan både planeras och 
vara spontant. Ute, menar förskollärare, får barnen möjlighet till klättring, de kan springa och 
tävla . 

Märta: ”Aktiviteter ute på gården där är det rörelse varje dag.”   

Agneta: ”Ute på gården är det mera springa än att gå”

Vendela: ”Vi är ute både för- och eftermiddag varje dag och då har vi ute tillgång till klättring och 
springning. Vi håller med mycket olika aktiviteter så de kan tävla, springa och ha friidrott. Det 
är också planerat.”

En förskollärare ger en mer utförlig förklaring till vad hon menar med planerad och spontan 
fysisk aktivitet:

Marina: ”Ute kan det vara spontant fast det bli inplanerat aktivitet t.ex. när barnen kommer och säger: 
Jag vill leka kycklingen och räven eller Jag vill leka under Hökens vingar kom då är det så att 
man ska springa, försöka fånga och ta varandra, och liknande regellekar och det är också att man 
rör mycket på kroppen. Alla lekar som vi vuxna introducerar eller så kommer barnen själva med 
någon. Det bli så när de har gjort en lek många gånger så kommer de på själv – Nu gör vi den 
leken. Kurragömma gör vi mestadels ute. Liknande saker gör vi dagligen.”

Förskollärarens beskrivning kan tolkas som att i början är det vuxna som introducerar nya 
lekar för barnen – vilket kan anses som planerad fysisk aktivitet. Därefter kan barnen komma 
fram själv och fråga om det är någon som vill leka någon av de lekarna och detta kan anses 
som spontan fysisk aktivitet. Lekar kan även barnen själv introducera för andra barn och även 
det kan vara en spontan fysisk aktivitet.    
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4.3 Anpassade fysiska aktiviteter för barn i åldern 4-7 

När förskollärare skulle beskriva hur de anpassar fysiska aktiviteter för barn i åldrarna fyra till 
fem berörde de även de yngre barnen och förklarade hur deras planering såg ut när det gäller 
aktiviteter för alla åldrar. Några förskollärare anser att det inte är så stor skillnad på fyra och 
fem åringar gällande fysiska aktiviteter och säger att de flesta fyra åringar hänger med på 
samma aktiviteter som femåringar. 

Agneta: ”Just fyra och femåringar så tycker inte jag att det är så väldigt stor skillnad utan de hänger med 
på ungefär samma saker. Sen är det ju alltid några femåringar som är äldre i tanke och kan förstå 
andra instruktioner om man ska dra det så. Man kanske kan spela innebandy med lite mera 
”regler”, eller någon annan typ av idrott som man kan börja lite smått med. Det är just de allra 
äldsta som är mera skolmogna eller vad man ska kalla dem för. I stort så är det samma med fyra-
och femåringar, de klarar av samma saker.”       

Marina: ”Vi har en ålder på barnen från tre år till fyra och fem och de gör i stort sätt samma saker. Fast 
om man introducerar en lek så är de yngre barnen med på sina villkor, så att säga. Man kräver 
inte att de ska kunna lika mycket som en som har fyllt fem år utan det bli… Naturligt så faller 
det sig att man hjälper de yngre barnen mer. Som vuxen är man närmare dem och stöttar de 
mera. Fast i stort sätt så tycker jag att de kan vara med på samma saker… Vi kan dela barnen så 
att vi tar några av de äldre och har de tillsammans med några av de yngre barnen. Nu har när vi 
har fått in väldigt många yngre barn som är tre och ska fylla fyra så låter vi de äldre barnen vara 
tillsammans i en grupp med yngre barn så att de lär sig av varandra. Så att de äldre barnen visar 
och lär de yngre barnen.” 

Ulla: ”Just nu delar vi upp de i små grupper för det är ganska… vi är tre personaler och 18 barn just 
nu, annars är vi 20. De yngsta barnen som vi har de är tre år men de är rätt duktig på att gå så att
om man går på promenader och skogsutflykter så hänger de med också.” 

Respondenter upplever således ingen större skillnad på fyra och femåringar och påpekar att 
även vissa treåringar kan vara med på samma aktiviteter. Dock kan några skillnader noteras i 
respondenternas svar. En förskollärare säger att det ändå finns alltid några femåringar som är 
äldre i tanke och kan förstå instruktionerna bättre och att med dem kan man göra lite svårare 
lekar och kanske till och med börja lite med idrott. En till skillnad som framkommer i 
respondenternas svar är att de kräver mindre av små barn och stöttar de mer. Det blir på något 
sätt naturligt att hjälpa de yngre barnen, menar förskolläraren.   

Två respondenter berättar om redskap utomhus och inomhus som är speciellt anpassade för de 
äldre barnen eller att förskollärare själva delar upp barnen i grupper och anpassar aktiviteterna 
efter deras ålder. I stort sett tränar barnen själva utomhus tills de blir stora så de klarar det de 
inte kunde klara förut, säger förskollärarna och ger några exempel.  

Märta ”Vi har gympa för de äldre åldrarna. I skogen har man kuperad terräng det är för olika åldrar… 
det passar för dem som tycker om att klättra. På gården har vi ett litet hus där barnen tränar tills 
de klarar att klättra upp där – då bli det så att man ser upp med det tills man är stor så att man 
kan det.”

Julia: ”De äldre barnen fem och sex år där anpassar vi efter… Ja det ser vi när vi kommer dit då 
(gymnastiksalen) och lika i naturen, vi har grupper i naturen. Det är en gång i veckan som vi går 
iväg och har de här aktiviteterna. De yngre de har sina grupper och har armarna uppåt sträckt 
och nere, de är lite med på det de kan också, de allra yngsta håller på och klättrar och går ner 
hela tiden. Ibland bli det balansgångar och man får ta ner dem för att de kommer på lite för höga 
höjder. Rutschkanan ute den är ju jätte rolig där åker de redan när de är 1,5 år och har jätte roligt 
och man hör skrattet när de åker ner.”
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En förskollärare förklarade att de ser barnens utveckling och vad barn har för behov och utgår 
ifrån det. Om det är till exempel ett barn som behöver träna mer på något så gör personalen så 
att alla barn gör det tillsammans och inte bara det enskilda barnet. 

Vendela: ”Vi ser utvecklingen, vad barn har för behov. Om man säger fyraåringar t.ex. som har kanske 
svårt att röra sig. Då kör vi mer rörelse, balansgång stå på ett ben. Vi utgår från barnen, enskilda 
barnet ofta. Ser vi att nu behöver den det då får alla köra det, inte bara en utan alla och då tränar 
vi mer på det. Vi kan göra hinderbanor ute, vi gör efter deras ålder.”

4.4 Möjligheter och begränsningar gällande fysiska aktiviteter

Möjligheter och begränsningar har förskollärare beskrivit på olika sätt. Att vara ute med barn 
ses inte som någon begränsning men däremot kan utemiljön vara begränsat. Även små ytor 
inne, blandade åldrar på barn gör att barnen inte får det utrymme de behöver för att kunna röra 
sig fritt. Möjligheten att gå till gymnastiksalen och göra ”spontana” utflykter finns inte alltid 
och att boka bussplatser eller planera en bussresa för att kunna åka någonstans är inte alltid 
lätt. Frånvaro av personalen kan påverka de planerade aktiviteterna bland annat de fysiska 
aktiviteterna. Ekonomin är också en av de orsakerna varför personalen kan känna sig 
begränsat eller inte ha någon möjlighet att kunna genomföra det man önskar. En begränsning 
kan också vara om det är något barnen inte klara av eller inte lärt sig än att göra på egen hand.  

Begränsningar
En av de begränsningar som förskollärare upplever gällande fysiska aktiviteter är lokalen. En 
förskollärare säger att det är svårt att få tag på en gymnastiksal i närheten av förskolan när 
man ska ha gymnastik eller rörelselek.  

Märta: ”Ja, ute vet jag inte om det finns några begränsningar precis. Barnen är ju mycket spring i benen 
i den här åldern och det finns inte så stora utrymme för det att göra inne. När man gör gymnastik 
och rörelselek önskar man att man kunde gå till en gymnastiksal. Det är väldigt svårt att få tag i 
en här i centrala staden. Så att det skulle jag önska att de hade mer utrymme för det.”

Två förskollärare säger att miljön både inne och ute kan vara en begränsning. Möjligheten att 
klättra finns inte alltid eller att det kan vara för lite redskap vilket begränsar möjligheten att 
träna alla kroppsdelar. Ytor att röra sig på kan vara begränsade både inne och ute. 

Agneta: ”Begränsat utemiljö. Det finns några träd men det är inga bra klätterträd och vi har en liten 
klätterställning men just klättermöjligheter finns inte så mycket just här. Vi har små ytor inne, så 
att det inte går att låta barnen springa alltför mycket. Man märker att de behöver men… Vi har 
blandade åldrar… Springer en stor femåring förbi en ettåring då är det ju lätt att det bli krockar 
och knuffar så att på det viset är det begränsat speciellt inomhus men även utomhus. Det finns 
inte så mycket val för de äldsta, där de kan klättra och röra sig.” 

Marina: ”Miljön kan hindra. Beroende på vad man har för slags rum, vad man har för slags yta att röra 
sig på till exempel inne… även ute.”

En annan begränsning, säger en förskollärare, kan vara frånvaro av personalen vilket kan 
påverka de planerade fysiska aktiviteterna, eftersom grupperna är åldersindelade. Även om 
det kommer en vikarie, fortsätter förskollärare, så fungerar det ändå inte och de planerade 
aktiviteterna kan därför inte genomföras.  
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Vendela: ”När det fattas personal, då försvinner rörelse som vi har planerat. Vi har åldersindelat… så att 
alla…(femåringar, fyraåringar osv…) har rörelse efter sin ålder. Även om man får vikarie så… 
det fungerar inte. Detta gör att man kanske inte kan göra de här sakerna.”

En av respondenterna påpekar att ekonomin begränsar och hindrar ibland att göra det man 
önskat. 

Marina: ”Jag tänker på vad man har för lekredskap ute t.ex. vad man har för möjlighet att erbjuda barn. 
Det kan ju vara lite begränsat för att ekonomiskt kan det vara svårt att… man kan önska sig 
många saker: Å vad jag skulle vilja… och det skulle jag vilja köpa för att vi ska kunna göra det 
här och det här. På sätt och vis så sätter ekonomin ramar för hur mycket man kan utnyttja hur 
mycket man kan göra med barn. Man önskar t.ex. en klätterställning eller flera gungor eller 
någonting liknande.”

Praktiska saker som till exempel bussresa anser två förskollärare kan vara en begränsning där 
en av dem säger att nu kan de inte göra improviserade resor som de gjorde förut utan måste 
boka bussplatser i förväg. En annan förskollärare säger att det inte går att planera utflykter 
spontant utan man måste i så fall åka med bussen.

Ulla: ”Möjligheterna har ju faktiskt varit att man har kunnat ta bussen när man velat förut. Nu har det 
blivit lite begränsat för oss genom att t.ex. boka bussresorna på dator två dagar före. Man känner 
begränsningar – vi kan inte göra improviserade resor som man kunde göra förut. Det är synd på 
något viss att det är en begränsning på utflykter – som är det roligaste i fysisk aktivitet, att 
komma ut i skogen.”

Agneta: ”Ska vi till skogen så måste vi med bussen. Det är inte bara spontant att gå ut i skogen för att 
kunna klättra.”

En förskollärare ser svåra saker som barnen inte kan klara av som en begränsning. 

Julia: ”Begränsningar det är om det är för svåra saker. Vi brukar säga så att: Du får göra det här men 
kan du ta dig ner själv? Vi kan vara ute i en lekpark med nät t.ex. … och där säger vi åt dem: 
Kan du ta dig ner så kan du klättra upp. De får hjälp första gången då de inte kan men fortsätter 
de så säger vi gör ingenting som man inte kan själv.”

4.5 Fysiska aktiviteter som barn i 4-7 års ålder skall behärska 

Att ge ett konkret svar på vad barn i dessa åldrar skall behärska ansåg alla förskollärare vara
svårt. De förklarade att detta är individuellt vad ett och annat barn kan och klarar av eftersom 
alla barn är olika. Dock kunde de ändå ge några exempel på vad barn i fyra till sju års ålder 
kan eller bör kunna. Fysiska aktiviteter som att springa och stanna, hoppa, klättra, gå balans –
nämnde de flesta. Förskollärare anser också att i fyra och fem årsålder bör barn ha kontroll 
över sin kropp. 

Märta: ”De flesta kan springa, stanna utan att de ramlar omkull. De klättrar, hoppar, hoppar också på 
ett ben, jämfota. Lite balansgång klarar de.”

En av respondenterna påpekar att mycket beror också på barnens mognad och hur de uppfattar 
sin kropp samt barnens intresse för olika aktiviteter. 
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Agneta: ”Det är väl lite efter deras mognad och kroppsuppfattning överhuvudtaget men de ska klara av 
att springa och stanna… En ettåring kan ha hög fart men man kan inte avgöra när man ska 
stanna. Det ska man kunna i fyra- och femårsålder. Det är så olika med barnens intresse. Är man 
intresserad av att klättra och klättrar tidigt då klarar man av att klättra i grenar. Det är svårt att 
säga att exakt det här ska man klara av. Det beror på vad man lägger in i de fysiska aktiviteterna. 
De ska kunna gå, springa, ha lite balans. När vi har haft drama så tränade vi på att gå balans på 
ett rep, då kan man inte misslyckas, du kan inte ramla ner. Men det ska de klara av och kanske 
gå på en bredare bänk. Det är så individuellt vad man klarar av.”

Två förskollärare säger att de brukar kontrollera vad barn klarar av eller inte genom att 
observera dem. En av förskollärare upplyste ett exempel på hur de brukar kontrollera till 
exempel balans. Båda förskollärare säger att de tittar på varje enskilt barn och på så sätt kan 
de avgöra vad barn behöver träna mer på.  

Vendela: ”Hoppa på ett ben. De ska väl kunna gå balans vi brukar tejpa upp remsor så att de får gå efter. 
Vid fem år då behöver de kunna 4-5 kullerbyttor. Det är så olika utvecklingar. Det är så vitt… 
men de bör väl försöka ha kontroll över kroppen. Vid fyra- och fem års ålder… att de har/vet 
balansen inom sig vid den åldern. Att de kan blunda och gå utan att de vinglar iväg. Vi sitter inte 
och för protokoll på det. Om man ser något barn som är klumpig då tränar man mer på det. Det 
har blivit så stor skillnad. För 15 år sen var det inte så. Nu tänker man mer individuellt. Nu är det 
mer ett vidseende. Nej, men det är att de ska kunna röra sig fritt obehindrat inte att ramla, ha 
kontroll över kroppen det måste de ha i den åldern, annars får man träna ännu hårdare.”

Marina: ” Jag vet inte om jag kan säga direkt att t.ex. alla som är 5 år ska kunna det här eller det här men 
det är saker som man tittar på individuellt med varje barn hur de rör på kroppen. Man observerar 
dem lite gran i leken. T.ex. hoppa på ett ben om de kan skifta ben, hoppa på både höger och 
vänster. Hur de rör sig runt, hur de går i en trappa om de skiftar fot eller inte. Jag tror inte att vi 
har sagt något tydligt, att så här tycker vi att barn… men det är bra att de har fått möjlighet 
genom oss att röra mycket på kroppen, att använda sin kropp. Och att de orkar gå en viss 
sträcka. Det är så väldigt individuellt det där beror på hur barnet, vissa är ju motorisk väldigt 
skickliga och andra har lite svårare. Men som sagt vi observerar och tittar i skogen t.ex. de får 
klättra i träd, de får verkligen försöka själv… ge sig gräns för hur duktig… att de bli bättre och 
bättre.”

En förskollärare nämner övervikten vilket kan ibland vara en av orsakerna till varför vissa 
barn inte klarar av vissa fysiska aktiviteter.    

Ulla: ”Det är olika. Det beror på själva barnet, deras motorik, hur de har fått rört sig hemma. Fast jag 
tycker faktiskt att de ska kunna gå uppför trapper det är ganska enkel grej och kunna, klättra 
uppför stenar. Det är vad jag tycker de ska kunna fast det är många barn som inte kan det. Det är 
övervikt på vissa barn så att det kan bli ibland svårt… Att de orkar springa och gå utan att ramla 
ihop.”

Om man är ute efter åldrarna, säger en förskollärare, så finns det en bok av Ellneby (1991) där 
författaren beskriver vad barn i ålder 4-7 bör behärska. Respondenten hänvisar till boken och 
läser några rader ur den om vad barn i respektive ålder skall kunna och fortsätter sedan:.

Julia: ”Det här med fysiska aktiviteter det är hur man känner inombords… vad man kan orka med och 
en del är inte så livliga som… det är olika livlek på barnen. De gör efter sin förmåga och det får 
de göra också. Jag har till exempel en bok då man är ute efter t.ex. åldrarna som Ellneby har 
skrivit och hon skriver om de olika åldrarna.”
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4.6 Sammanfattning av resultat

Enligt förskollärares utsagor kan all form av rörelse där man rör på kroppen vara fysisk 
aktivitet, till exempel rörelse, lek och utevistelse. Det kan vara planerat men också spontan
fysisk aktivitet likaså utomhus som inomhus. Som planerad fysisk aktivitet inomhus har 
förskollärare angivit gymnastik, rörelse, samlingar och drama. Planerad fysisk aktivitet 
utomhus kan vara utflykter, skogsutflykter, promenader och utevistelse. Hur fysiska 
aktiviteter anpassas för barn i respektive ålder ser olika ut. Några förskollärare föredrar
åldersindelade grupper det vill säga grupper med barn som är ungefär lika gamla och klarar av 
ungefär samma saker. Andra förskollärare föredrar att ha blandade barngrupper och menar att 
på så sätt lär sig barnen av varandra. Inga större skillnader i fysiska aktiviteter har märkts 
bland de större barnen på förskola, barnen känner själva vad de klarar av och vad de inte 
klarar av. I annat fall försöker förskollärare hitta andra sätt och rörelser som alla barn 
behärskar. För svåra saker som barn inte klarar av anses vara en begräsning, av förskollärare. 
Annat som kan begränsa möjlighet till fysisk aktivitet på förskola är tillgång till lokalen som 
är svår att få tag på. Brist på personal, på redskap som till exempel klätterställningar och små 
ytor ute och inne kan också begränsa möjligheter till fysisk aktivitet. Begränsad ekonomin, 
enligt förskollärare, tillåter inte alltid göra det man har önskat att göra. Förskollärare hade 
gärna velat göra oftare spontana resor till exempel till skogen om möjligheterna till det hade 
varit bättre. Fysiska aktiviteter som barn i respektive ålder bör behärska är olika, enligt 
respondenterna. Man bör uppmärksamma barns individuella skillnader, menar förskollärare, 
och se vad ett enskilt barn har för behov. Dock skall barn i 4-7 års ålder klara av att springa 
och stanna utan att ramla, hoppas på ett ben, samt kunna skifta ben, gå lite balans, klättra, 
anser förskollärare.  
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5. DISKUSSION

I det här avslutande kapitlet diskuteras det resultatet i relation till litteraturen som har 
presenterats i tidigare kapitel. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur 
förskollärare designar verksamhet med fysiska aktiviteter för förskolebarn. De övergripande 
frågeställningarna är vad fysisk aktivitet kan vara i förskola enligt förskollärare och vilka 
förutsättningar för fysisk aktivitet skapar förskollärare inom området fysiska aktiviteter. 
Kapitlet avslutas med ett förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion och reflektion

Målen i de utarbetade läroplaner, förskoleplaner och kursplaner inom skolsektorn ställer stora 
krav på förskollärare och lärare. Att nå de angivna målen kräver ett stort arbete varför 
förberedelserna och genomförandet har en stor betydelse. Vägen till målen kräver en 
genomtänkt planering och organisering för att verksamheten skall fungera på bästa sätt. 
Utgångspunkten för detta arbete är möjlighet till fysisk aktivitet på förskola. Därför var det av 
intresse att se närmare på hur förskollärare designar sin verksamhet med fysisk aktivitet i 
denna process. Av resultatet att döma har förskollärare i stort sett liknande uppfattningar om 
vad fysisk aktivitet i förskola kan vara. Rörelse, att röra på kroppen, att röra på sig är den 
vanliga uppfattningen om fysisk aktivitet bland förskollärare. Grindberg och Jagtøien (2000) 
skriver att i förskolor i Sverige är det vanligare med begreppet rörelse när det gäller fysisk 
aktivitet och hälsa. Resultatet visar att förskollärare också refererar fysisk aktivitet till kraftiga 
rörelser där alla muskel i kroppen används. Det förefaller som att det finns en liten skillnad 
bland förskollärares uppfattningar om vad fysisk aktivitet i förskola kan vara. 

De planerade fysiska aktiviteter inomhus som utfallet av analysen visar är gymnastik, rörelse, 
samlingar och drama. De planerade fysiska aktiviteter utomhus härrörs till utflykter, 
skogsutflykter, promenader och utevistelse. Gymnastik alternativ rörelsepass förekommer en 
gång i vecka eller varannan vecka enligt fyra förskollärare. Två förskollärare nämner varken 
gymnastik eller rörelsepass med barnen. Däremot berättar en av dem att lekar, springlekar och 
danslekar samt ramsor och sånger där man rör på kroppen blir som ett inslag i 
samlingstillfällen. Dessa olika typer av fysiska aktiviteter i olika miljöer tyder på att fysiska 
aktiviteter i förskola förekommer i olika sammanhang och under olika omständigheter. Detta 
tyder även på hur mångsidig verksamhet med fysisk aktivitet kan vara. Förskolan kan i detta 
sammanhang ses som en stödjande miljö för fysisk aktivitet som stimulerar barnen till rörelse 
och lek både inne och ute, vilket motsvarar förskolans inriktningsmål (Sätt Sverige i rörelse, 
2002). Skogen nämndes ett antal gånger både som planerat och spontant aktivitet. 
Förskollärare belyser att tanken med skogsutflykter, utflykter och promenader är att barnen 
ska ha en motorisk träning. Skogen verkar vara ett bra alternativ eftersom där erbjuds rörelse 
hela tiden. Exempel på det kan vara då barnen möter ett hinder i typ av träd som ligger på 
marken som barnen ska klättra över eller försöka hoppa över. Lundegård m fl (2004) 
uppmärksammar precis som de intervjuade förskollärare de olika möjligheterna till rörelse i 
naturen. Författarna menar att i naturen kan barnet söka utmaningar själv och kan välja och 
bestämma själv sina rörelser och vilka rörelser det vill utföra. Författarna nämner en annan 
viktig aspekt, som inte har framkommit ur intervjuerna, men är ändå värt att känna till. Detta 
är naturens oregelbundna former och hinder som gör att skillnader i skicklighet jämnas ut, hur 
bollen studsar blir en överraskning och regler har ingen betydelse. 
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Genom gymnastik och rörelsepass anpassar förskollärare på så sätt fysiska aktiviteter för de 
äldre barnen. Gymnastik och rörelsepass kan utföras med hjälp av rörelseband eller 
improviseras. Hur långa dessa pass är framkom inte i intervjuerna. Granberg (1998) diskuterar 
exempel på ett arbetssätt som kan vara flitigt att använda på förskolor. Författaren använder 
sig av lite äldre benämning för rörelse, nämligen rytmik. Det som författaren vill lyfta fram är 
att dessa rytmikstunder (alt rörelsepass) bör ha en tydlig inledning samt avslutning. Stunden 
kan vara bra att börja med en ramsa eller sång och därefter fortsätta med 
uppvärmningsövningarna. Rytmikstunder bör läggas upp så att långsamma övningar varvas 
med övningar som har snabbare tempo. En avslappning till en lugnmusik är bra för 
avspänning och avsluta stunden med en tydlig avslutning till exempel med en sång eller 
ramsa. Ekberg och Erberth (2000) belyser att barn har andra aktivitetsmönster och barns 
aktivitet varar i endast korta stunder, att de är oregelbundna och tillfälliga. Sådana aspekter 
nämns inte av informanterna men är viktiga att ha i åtanke i arbetet med förskolebarn. 

Enligt Strandell och Bergendahl (2002) är möjligheten till fysisk aktivitet goda i förskolans
verksamhet. Resultatet i min undersökning visar däremot att det finns en del begränsningar. 
Dessa kan vara begränsad utomhus- eller inomhusmiljö, begränsad ekonomi, begränsat antal 
redskap, personalbrist, begränsade möjligheter att åka med barnen på skogsutflykter samt 
begränsad möjlighet till lokaler för att kunna genomföra gymnastik. 

Fysiska aktiviteter som barn i 4-7 års ålder bör behärska, enligt informanterna, är att barnet 
ska kunna springa, hoppa på ett ben och skifta ben, gå balansgång. Den individuella förmågan 
betonades av samtliga förskollärare som menar att det beror på barnens mognad, 
kroppsuppfattning och intresse. Ellneby (1991) skriver om olika moment som barnen skall 
behärska i den motoriska utvecklingen men menar samtidigt att det viktigaste är att barnen 
övar mycket på olika rörelser och framförallt ges utrymme för det. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån denna undersökning samt material (litteratur, forskning och intervjuer) som har 
använts i detta arbete kan det konstateras att frågan om fysisk aktivitet kommer att vara 
aktuell en lång tid framåt. Det finns en del outforskade frågor kvar kring detta område, 
speciellt inom förskoleverksamheten. 

Intervjufrågorna som har använts i denna undersökning utgörs av relativt vida frågor som 
egentligen kan studeras närmare. En fördjupning i dessa frågor skulle förmodligen ge en mer 
utförlig kunskap om området fysisk aktivitet i förskola.  
En observationsstudie skulle också vara intressant att göra för att undersöka förskollärares 
didaktiska val i fråga om fysisk aktivitet i praktiken, det vill säga om det de säger stämmer 
överens med det de gör. Ett förslag är att följa en eller några förskollärare under en viss period 
för att se hur de designar sitt arbete i verksamhet med fysisk aktivitet.     
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Bilaga 1

                                                                                 Gävle 2007-09-25

Till förskollärare

Vill du delta i ett examensarbete gällande fysiska aktiviteter i förskola?

Jag är lärarstudent vid Högskolan i Gävle som skriver ett examensarbete om fysiska 
aktiviteter förskola. Genom intervjuer vill jag ta reda på vad du som förskollärare har att säga 
om fysiska aktiviteter i förskolans verksamhet.

Informationen kommer att behandlas anonymt. Det kommer inte att gå att utläsa vem som har 
svarat vad. Namn på de intervjuade, förskola och kommun kommer inte att nämnas. 

Intervjuerna kommer att ta ungefär 30-40 minuter och beräknas att genomföras
mellan vecka 41 och 42. Jag kommer att behöva ert svar om deltagande
senast den 10 oktober 2007. Jag ber er därför att mejla eller ringa till mig och
meddela ert svar om deltagande på följande mejladress och
telefonnummer:

Nadja Provatkina
E-mail: XXXXXX
Tel: XXXXXX

Handledare
Annika Elm
E-mail: XXXXXX
Tel: XXXXXX
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Bilaga 2

Intervjufrågor

1. Vad anser du vara fysiska aktiviteter för barnen i förskolans verksamhet? 

2. Vilka planerade fysiska aktiviteter erbjuds barnen i den dagliga verksamheten? 

3. Hur anpassar du fysiska aktiviteter för barn i olika åldrar?

4. Vilka möjligheter och begränsningar upplever du att det finns när det gäller fysiska 

aktiviteter?

5. Vilka fysiska aktiviteter anser du att barn i viss ålder skall klara av? 


