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Abstract 

The purpose of this study is to get an insight into how teachers promotes physical activity to children 

and also in what way the setting in the preschool affects the children’s extent of physical activity. The 

main questions of this study are: How do teachers promote the physical activity of the children? In what 

way does the in- and outdoor environment at the preschool affect the physical activity of the children? 

How do teachers perceive their own knowledge of physical activity? 

To answer these questions, we interviewed seven preschool teachers and then analyzed their responses 

from a sociocultural perspective. The result shows that the teachers agree that the environment plays a 

major role in the physical activity of the children. They also agree on that it is of great importance that 

the teachers has an inspiring approach to, and actively promotes physical activity. 

 

 Keywords: Physical activity, preschool, approach, in- and outdoor environment. 

 

 

 

Sammanfattning 
 

 

Syftet med den här studien är att få en inblick i hur pedagoger främjar barnens fysiska aktivitet och hur 

miljön på förskolan påverkar detta. De frågeställningar som ligger till grund för studien är följande: Hur 

uppmuntrar pedagogerna till barnens fysiska aktivitet? Hur påverkar inne- och utemiljön på förskolan 

barnens fysiska aktiviteter? Hur upplever pedagogerna att deras kunskap kring fysisk aktivitet ser ut?  

För att uppfylla syftet och undersöka frågeställningarna har vi intervjuat sju pedagoger i förskolan och 

analyserat svaren utifrån ett sociokulturellt perspektiv. De resultat som framkommit vid de undersökta 

förskolorna visar att pedagogerna är eniga om att miljön spelar stor roll för barns fysiska aktivitet. De 

anser även att det är av stor vikt att man som pedagog har ett inspirerande förhållningssätt och främjar 

fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, förskola, förhållningssätt, inomhus- och utomhusmiljö. 
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Förord 
 

Vi vill tacka alla pedagoger som har tagit sig tid att medverka i våra intervjuer och med det gjort vår 

undersökning möjlig. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Martin Gunnarson för din vägledning av vår C-uppsats. 

 

Vi vill ge ett särskilt stort tack till våra trogna korrekturläsare Isa Eriksson och Sofie Larsdotter som har 

stöttat oss genom hela den här processen. 

 

Sist men inte minst vill vi ge ett stort tack till våra familjer som har stått ut med oss under vårt 

examensarbete, men även under tre år stått vid vår sida vid upp och nergångar på vår väg till 

förskollärare.  

 

 

Hela kroppen behövs för att lära 

Ögon kan se och öron kan höra, 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå. 

Men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

Så räcker det inte bara med ord. 

Vi måste komma det nära. 

Om vi ska lära oss n´åt om vår jord, 

Hela kroppen behövs för att lära. 

 

(okänd författare) 
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1. Inledning 
 

Denna studie handlar om barns fysiska aktivitet och miljö på förskolan och med fysisk aktivitet menar vi 

barns rörelse. Studien kommer att belysa förskolans inne- och utemiljö för att kunna se skillnader på 

miljöns betydelse för barnens fysiska aktivitet. Vi vill ta reda på hur pedagogerna främjar barns fysiska 

aktivitet och hur miljön påverkar detta. Förskolan har en viktig roll när det gäller de fysiska aktiviteterna 

och att integrera dessa i den dagliga verksamheten. I läroplanen står det att: ” Förskolan skall sträva efter 

att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010, s. 10). Vi kommer undersöka 

hur pedagogerna uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet. Vi vill även ta reda på om pedagogerna anser 

att de har tillräckligt med kunskap angående barns fysiska aktivitet. 

 

Forskaren Johan Faskunger (2008) beskriver miljöns betydelse för fysisk aktivitet i sin 

forskningsrapport Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och 

rörelsefrihet hos barn och unga. Han menar att utomhusvistelsen bör prioriteras för barn i alla åldrar 

eftersom regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för våra vanligaste folkhälsosjukdomar. Han 

betonar även en viktig aspekt som en av den mest förekommande anledningen till att barn utövar fysisk 

aktivitet, nämligen den sociala samvaron som handlar om att umgås med sina kompisar och framför allt 

att ha roligt (Faskunger 2008, s. 5-13). Det som Faskunger belyser om den sociala samvaron är en viktig 

aspekt som vi kommer att lyfta fram i vår uppsats.  
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att studera hur pedagoger främjar barns fysiska aktivitet och hur miljön på 

förskolan påverkar detta.  

 

 Hur uppmuntrar pedagogerna till barns fysiska aktivitet?  

 

 Hur uppfattar pedagogerna att inne- och utemiljön på förskolan påverkar barns fysiska 

aktiviteter? 

 

 Hur upplever pedagogerna att deras kunskap kring fysisk aktivitet ser ut?  
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3. Bakgrund  

I vårt arbete på förskolan upplever vi att barnen har mer stillasittande aktiviteter. De blir skjutsade med 

bil fram och tillbaka till förskolan, barnen berättar själva om sina helger och kvällar framför TV eller 

Ipad. Det här gör att vi är intresserade av barns fysiska aktivitet på förskolan. Fysisk aktivitet kopplar 

man oftast till olika hälsoaspekter i vår studie kommer vi att koncentrera oss mer på barns motoriska 

utveckling. Här kommer en beskrivning utifrån litteraturen om barns motoriska utveckling. Det här 

anser vi är viktigt att belysa i vår uppsats när det gäller barns fysiska aktivitet. 

 

3.1 Vikten av fysisk aktivitet för barns utveckling 
 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver i boken Barn i rörelse för forskning och 

utvecklingsarbete när det gäller fysisk aktivitet. De förklarar sambandet mellan den fysiska aktiviteten 

och barns utveckling. De menar att barn bör vara fysiskt aktiva varje dag, samt att det är viktigt att ge 

barn positiva erfarenheter för att de ska kunna utveckla en god kroppsuppfattning. Detta förutsätter att 

pedagoger har god kunskap om barns utveckling och kan se olika samband när det gäller motorik och 

inlärning. Leken är en viktig del när man talar om barns fysiska utveckling, det är en arena för lärande 

och utveckling. Själva leken är lustfylld och för barnet är det primära själva lekandet då deras syfte med 

leken inte är att utvecklas. Barn behöver olika typer av lekar, både lärarledda och lekar som barn tar eget 

initiativ till. Eftersom barnen är på förskolan under dagen då det är ljust ute och de är som piggast bör 

pedagogerna ta tillfället i akt och ge barnen möjligheter och skapa utrymme till olika typer av lekar 

(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s. 21).  

 

Osnes, Skaug & Kaarby (2012) anser att en stor del av barnens tid på förskolan spenderas inomhus, 

barngrupperna är stora och barnen är i olika åldrar, vilket betyder att olika hänsyn behöver tas. Det blir 

en viktig uppgift att planera inomhusmiljön på ett sätt som inbjuder till fysisk aktivitet, vilket ibland kan 

vara en svår uppgift eftersom det lätt blir hög ljudvolym när många barn rör sig inomhus Vi bör anpassa 

både verksamheten och lokalerna för att barnen ska kunna utvecklas både fin och grovmotoriskt 

inomhus. Vi behöver kunskap om barns motoriska utveckling för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 

inkludera alla barnen i vår verksamhet. Med en mer tillåtande inställning till rörelse inomhus, där 

möblerna kan tjäna som redskap i olika lekar, får öva på att krypa, hoppa och åla. Vidare menar de att 

utomhusmiljön har stora fördelar jämfört med inomhusmiljön, här kan barnen leka på större ytor. De 

kan både cykla och ägna sig år olika slags bollsporter vilket bidrar till en lek med ett mångsidigt 

rörelsemönster. Det finns en stor variation av fysisk aktivitet beroende på vilken årstid det är. När snön 
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kommer på vintern erbjuds en mängd olika fysiska aktiviteter. Det kan vara allt från att bygga 

snögubbar, springa upp och ner i pulkabacken till att åka skidor eller skridskor (Osnes, Skaug & Kaarby 

2012, s. 154 - 158). 

 

Osnes, Skaug & Kaarby refererar till psykologen Gibsons (1979) teorier av ekologisk psykologi som 

menar att rörelse är ett med livet, vilket innebär att vi för oss i världen och tar emot och tolkar 

informationen med alla våra sinnen. Affordance är ett begrepp som Gibson introducerade. Det har 

översatts till ”brukskvalitet” eller ”inbjudande möjligheter” vilket innebär att miljöns brukskvalitet är 

vad den erbjuder en organism och vad miljön ger organismen med gott såväl som ont. Detta förutsätter 

en förmåga hos organismen och miljön där de kompletterar varandra menar Gibson. I det här fallet är 

barnen organismen menar Osnes, Skaag & Kaarby och när de är ute i naturen och hittar ett träd som de 

gärna vill klättra i så ligger brukskvaliteten inte bara i trädet och inte hos barnen utan i relationen mellan 

dem. Enligt Gibson (1979) införlivar barnen rörelserna i sin kropp utifrån trädets klättringsmöjligheter, 

det vill säga, det fysiska rummet inbjuder till lek, (Osnes, Skaug & Kaarby 2012, s. 147 - 148).  

 

De menar att fysisk aktivitet är särskilt viktigt när det gäller barn, eftersom de utvecklas hela tiden och 

behöver rikligt med tillfällen där de får möjlighet att utveckla en interaktion mellan sinnena och 

motoriken, det vill säga, en bra sensomotorisk funktion. Detta är en god förutsättning för att må bra 

senare i livet, både när det gäller skoltiden och arbetslivet. Även Johan Faskunger (2008) belyser 

hälsovinsterna av fysisk aktivitet i sin rapport Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för 

ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Hälsoeffekterna är många, det finns ett 

samband mellan fysiskt aktiva barn och fysiskt aktiva vuxna. Men det han menar är att mängden inte 

spelar så stor roll för framtiden, det viktigaste är hur barn upplever olika aktiviteter. Faskunger 

poängterar att förskolegården är en mycket viktig plats för barns fysiska aktivitet och om gårdarna 

dessutom är bra utformade ger det barnen många positiva resultat, som till exempel, förbättrad motorik, 

social kompetens och bättre koncentrationsförmåga. Faskunger menar även att förskolebarn är mer 

fysiskt aktiva på större gårdar där de har tillgång till en mer naturlik miljö med träd och kuperad mark 

(Faskunger 2008, s. 22).  

 

Langlo Jagtøien, Kolbjørn och Annerstedt menar att eftersom barn är aktiva både psykiskt och fysiskt är 

det viktigt att skolan tar hand om alla barns behov när det gäller utveckling och fysisk aktivitet. 

Förskolan bör planera dagen på ett sådant sätt att barnen får positiva upplevelser av lärandet inom alla 

områden. Förskolan bör vara ett komplement till den rådande samhällsutvecklingen där vi går mot mer 
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och mer stillasittande aktiviteter och organisera verksamheten både när det gäller tid och rum för att ge 

barnen möjlighet till fysisk aktivitet varje dag (Langlo Jagtøien, Kolbjørn och Annerstedt 2002, s. 7 - 8).  

 

3.2 Motorisk utveckling i relation till fysisk aktivitet 

 

Ingegerd Ericsson menar att ökad fysisk aktivitet förbättrar och automatiserar grovmotoriska 

rörelsemönster. Med förbättrad fysisk aktivitet ökar självkänslan och tilltron till den egna förmågan, 

vilket i sin tur påverkar motivationen positivt. Hon menar att om träning sker regelbundet automatiseras 

grundrörelserna, vilket i sin tur kräver mindre kognitivt kontroll (Ericsson 2005, s. 111 - 112). Langlo 

Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att när barnet väl lärt sig gå har det kommit till ett nytt 

skede där det kan skaffa sig en mängd nya erfarenheter och det blir då en utgångspunkt för nya 

motoriska upptäckter. Det är naturligtvis barnets naturliga drivkraft som är grunden till den motoriska 

utvecklingen men även den fysiska miljön har stor påverkan. Barn bör utmanas i sina grundläggande 

naturliga rörelser, som till exempel, hoppa, springa, gunga, snurra och så vidare, ju mer barnet övar 

desto säkrare blir det. En stimulerande miljö ökar barns möjligheter att öva olika rörelser flera gånger 

vilket leder till att barnen utmanas vidare och därigenom sker det en motorisk utveckling.  

 

De beskriver även att det finns olika faser i barns motoriska utveckling som beskriver de karakteristiska 

rörelserna utifrån barnets utveckling och mognad. Det går inte att titta på varje enskild fas utifrån ålder, 

utan man bör istället titta på hur den motoriska ökningen utvecklas. De redogör för reflexiva rörelser 

som medfödda rörelsemönster som är styrda av olika sinnesintryck. Dessa reflexer avtar med tiden 

medan vissa reflexer, som är viktiga för balansen, hållningen och olika rörelser, är permanenta (Langlo 

Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 82 - 88). Dessa talar specialpedagogen Ellneby om som 

hållplatser i utvecklingen och vägen dit sker genom ett lustfyllt lärande vilket barn får genom olika 

fysiska lekar. Hon menar att den toniska halsreflexen en reflex som innebär att om man böjer huvudet 

bakåt sträcks armarna. Om barnet inte har kontroll över den här reflexen kan det bland annat hämma 

kryputvecklingen, hållningen och senare ge svårigheter med att behärska rörelsen med en penna 

(Ellneby 2007, s. 58 - 63).   

 

Vidare berättar Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002)  om mognadsbestämda rörelser, som till 

exempel, rulla runt, lyfta huvudet och krypa. Dessa förmågor är redan förprogrammerade i våra gener 

och utvecklas i takt med ålder och mognad. Det kan vara skillnader i utvecklingen både utifrån mognad 

men även beroende på om barnet stimuleras med hjälp av fysisk aktivitet. Dessa rörelser som räknas 
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som mognadsbestämda rörelser är tillsammans med de reflexiva rörelserna grunden för den motoriska 

utvecklingen. De anser att grundläggande naturliga rörelser är de mest primära rörelserna som utvecklas 

med hjälp av erfarenhet och rörelseminnen. Ett exempel på det är gångutvecklingen där barnet först går 

lite vingligt för att sedan utveckla en mer avancerad gångstil. Vidare skaffar sig barnen tekniska 

färdigheter genom att delta i olika fysiska aktiviteter. Barn härmar och tar efter andra, det är genom 

synen som de tar in olika rörelsemönster och anpassar nya rörelser till det medfödda rörelsemönstret. 

Barnet har redan en föreställning om hur rörelsen ska utföras och med övning bildas ett motoriskt minne 

där rörelsen blir automatiserad (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 82 - 88). 
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Tidigare forskning 

 

När det gäller tidigare forskning inom barns fysiska aktivitet koncentrerar de sig mer på de äldre barnen. 

Forskningen kring de yngre barnen belyser främst barnens utveckling, till skillnad mot de äldre barnen 

där forskningen fokuserar mer på fysisk aktivitet. Forskningen tar även upp miljön som en huvudsaklig 

del. 

 

3.3 Miljöer för fysisk aktivitet 
 

Miljön spelar en stor roll för den psykiska och fysiska hälsan anser Ingegerd Ericsson (2005) i en artikel 

i Svensk idrottsforskning. Hon menar att om den fysiska miljön är bra planerad gynnar det trivseln och 

den har även en positiv inverkan på utvecklingen av barns motorik. Detta stämmer väl överens med vad 

som står i läroplanen, där det står att: ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket 2010, s. 6).  

 

Cecilia Boldemann (2014) som är docent i folkhälsovetenskap menar att fysisk aktivitet måste främjas. 

Redan från tidig ålder är det viktigt att stimulera spontan fysisk aktivitet. Boldemann anser att det är 

betydelsefullt att ta tillvara på barns nyfikenhet och tillåta dem att ha spring i benen.”Vegetation gör stor 

nytta. Rätt placerad kan den bland annat bilda dynamiska nav som gör att aktiviteten exploderar. Den 

plötsliga explosiva aktiviteten är optimal och bra för att stimulera tillväxten” (Boldemann 2014, s. 33).   

Hon tar upp olika förskolegårdar där ett exempel är små asfaltsgårdar utan tillgång till naturmiljö där rör 

barnen sig mindre. Ett motexempel som Boldemann tar upp är naturlik miljö på förskolegården där det 

dessutom finns möjlighet att komma ut i naturen för att aktivt delta i den fysiska aktiviteten (Boldemann 

2014, s. 33-34).  Eva Änggård åsyftar i sin artikel Skogen som lekplats. Naturens material som resurser 

i lek att barn interagerar med miljön. Änggård citerar barnpsykologen Jean Piaget där han menar att de 

yngre barnen använder både sina sinnen och motoriska färdigheter för att undersöka sin omvärld (Piaget 

2006, se Änggård 2008, s. 221). 

 

Peter Pagels (2013) idrottsvetare och Anders Raustorp (2013), docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs 

universitet och vid Linnéuniversitetet, har studerat fysisk aktivitet hos förskolebarn i deras studie Att 

studera förskolebarns fysiska aktivitet. Studien redovisas i en artikel i en socialmedicinsk tidskrift där de 
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redogör för sina resultat i undersökningen. De kom bland annat fram till att den fysiska aktiviteten hos 

förskolebarn har hälsofrämjande effekter. En viktig aspekt som Pagels och Raustorp betonar är att 

utformningen av förskolegården spelar stor roll för hur barn rör sig. De kom fram till att barn var mer 

fysiskt aktiva om de vistades på en förskolegård som ger barn mer möjligheter till att vara utforskande 

och kreativa i sin kroppsliga förmåga (Pagels & Raustorp 2013, s. 510). Även Faskunger menar att 

förskolebarn är mer fysiskt aktiva på större gårdar där de har tillgång till en mer naturlik miljö med träd 

och kuperad mark (Faskunger 2008, s. 22).   

 

3.4 Rörelsemedvetenhet gynnar barnens framtid 
 

Liselotte Mariette Olsson (2014) åsyftar till sin studie Rörelse och experimenterande i små barns 

lärande att genom historien har forskning visat på hur olika skeden har påverkat barn och förskola. Det 

ena synsättet är barnet som natur och det andra är barnet som återskapare av kultur, identitet och 

kunskap. Barnens utveckling och lärprocesser kan uppfattas som naturliga och biologiska företeelser där 

barnen följer bestämda stadier det här är det första synsättet. I det andra synsättet där barnet är som ett 

tomt blad det vill säga tabula rasa behöver barnet få mer lärdom utifrån i en bestämd schematisk 

ordning. I enlighet med de utvecklingspsykologiska teorierna anser Olsson att det är möjligt att följa 

barns utveckling. Det här schemat är en hjälp för att se om något inte stämmer med barnets 

utvecklingsschema. Detta är en didaktisk utmaning för förskollärare att kunna se det individuella 

förskolebarnet och där de kan ge möjligheter till rätt stöd och där barnet får utvecklas där den är (Olsson 

2014, s. 46 – 47). 

 

Lars Nyberg menar i sin artikel Den rörliga hjärnan att det är en interaktion mellan hjärnans struktur 

och olika former av motorisk aktivitet. Han tar bland annat upp att fysisk aktivitet stimulerar hjärnans 

funktioner och han menar att fysisk aktivitet beror på vilka fysiska erfarenheter som upplevts tidigare 

(Nyberg 2010, s. 34). 

 

Ingegerd Ericsson (1985-87) startade en studie som kallades Bunkefloprojektet som genomfördes redan 

på 1980 – talet i Lund.  Det var ett lokalt arbete som hon beskriver i sin artikel Motorisk utveckling i 

Bunkefloprojektet. I studien deltog tre förskolor som samarbetade med en intilliggande skola.  

 

Alla 6 – åringar fick regelbunden rörelseträning en timme i veckan, tillsammans med både idrottslärare 

och förskollärare i skolans gymnastiksal. Utöver detta hade personalen i förskolan extra rörelse med de 

barn som var i behov av det, samtidigt som föräldrarna involverades i arbetet så att barnen kunde träna 
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hemma en liten stund varje dag. När de barn som var i behov av ytterligare motorisk träning började i 

skolan erbjöds de extra undervisning i en mindre grupp en timme i veckan. Utvärderingen av studien 

visade på många positiva effekter av den extra motoriska träningen på förskolan där det som gynnades 

var bland annat, fin-och grovmotoriken, perception och minnesförmågan (Ericsson, 1985-87). 

 

Ingegerd Ericsson (2005) skriver om uppföljningen i artikeln, Motorikobservationer och 

skolprestationer, att barn som har svårigheter med balans- och koordinationsförmågan kan få 

svårigheter med läs- och skrivinlärningen när de börjar skolan. Studien, som gjorts i en grundskola där 

251 elever i årskurs ett till tre som har idrottslektioner med fysisk aktivitet dagligen, jämfördes med 

elever som endast har två idrottslektioner i veckan. I den studien användes ett observationsschema, 

MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning, med 16 övningar som hade fokus på 

grovmotororisk, balans- och koordinationsförmåga. 

 

Det är tre hypoteser som prövas i studien: 

 

1. Barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 

2. Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 

3. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning i skolan. 

 
De barn som uppmärksammats med motoriska brister erbjöds ytterligare motorisk rörelse en gång i 

veckan. Syftet med extraträningen var att individanpassa träningen utifrån varje barns respektive 

utvecklingsnivå. Barnen fick öva på de grovmotoriska rörelserna i sin egen takt för att rörelserna så 

småningom skulle bli automatiserade. I den här modellen stimulerades barnen även genom inspirerande 

upplevelser på deras eget utvecklingsläge. Resultatet i studien visade på variationer i motorisk 

utveckling när barnen började skolan och skillnader i resultat i nationella prov och läsutveckling. Barnen 

med en väl utvecklad motorik visade på bättre resultat än de barn som hade brister i sin 

motorikutveckling på studiens tolv tester. Skillnaderna är konstanta och kvarstår under följande skolår 

(Ericsson 2005, s. 111 – 113). 
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3.5 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vygotskij har olika stavningar i olika texter och vi har valt att gå efter hans text Mind in society där han 

stavas Vygotsky.  

 

För att få en vetenskapsteoretisk inriktning på uppsatsen belyses den ur ett sociokulturellt perspektiv 

med hjälp av Vygotskys (1978) teorier som grundar sig i det sociala samspelet. I det sociokulturella 

perspektivet sker lärande i ett socialt sammanhang, det vill säga, i samspel med andra människor. Det 

här perspektivet hjälper oss att synliggöra pedagogernas beskrivning av deras arbetssätt med barnen. Vi 

belyser även den proximala utvecklingszonen där vi kan se paralleller till Säljö (2000) och Williams 

(2006) som tar upp samspel i deras teorier. 

 

3.6 Sociokulturell inriktning 
 

Roger Säljö (2000) professor i pedagogisk psykologi, menar att en förutsättning för ett sociokulturellt 

perspektiv är samspelet mellan gruppens möjligheter för tänkande och handling. Han menar att vår 

utveckling av vår egen aktivitet i förhållande till omvärlden är att den kan tolkas i gemensamma grupper 

och kollektiva verksamheter. För att förstå sin omvärld beskriver Säljö att människor föds in i en kultur 

och där utvecklas de i samspel med andra människor. Barnet är i en beroendeställning av den vuxne, 

som till exempel, när föräldern leker tittut med sitt barn eller med en boll så lär sig barnet 

grundläggande samspelsregler som turtagning i samspråk. Barnet agerar inte ensamt utan är i ett lärande 

tillsammans med en vuxen som redan känner till detta (Säljö 2000, s. 66 - 67).  

 

Vidare menar Säljö att barn genom lek samspelar med personer i sin omgivning där barnen lär sig att 

upptäcka och agera i verkligheten och det är hur omgivningen behöver vara tillåtande och uppmuntrande 

till barnen. En formulering för hur man tolkar sin omgivning är semiotik, det vill säga, att barn bland 

annat tänker med hjälp av symboler (Säljö 2000, s. 66).  

 

Pia Williams menar att barn lär sig att samarbeta med andra när de är tillsammans med varandra. Hon 

anser att barn lär sig och hjälper varandra i olika situationer. Det som också är betydelsefullt för barns 

samspel är att vara tillsammans med sina kamrater det här är en viktig aspekt för barns lärande och 

utveckling. Det finns tidigare forskningsstudier som visar att yngre barn, upp till tre år, lär sig av 

varandra. Enligt Williams finns det äldre forskning som säger att de yngre barnen inte kan samspela 
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med varandra det här motsätter sig Williams och menar att de flesta av de yngre barnen har förmågan att 

samspela med varandra (Williams 2006, s. 17- 27). I förskolans läroplan står det: 

 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen 

stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska 

få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda 

sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska 

(Skolverket 2010, s. 7). 

 

Williams betonar vikten av vuxnas närvaro i barns samspel med varandra. Hon menar när barn lär sig av 

varandra behövs de vuxna. För att ge barn möjligheter till samspel med sina kamrater anser hon att 

pedagogers delaktighet i verksamheten och situationer som hon eller han skapar för barnen är en 

förutsättning för lärande (Williams 2006, s. 27 – 28).  

 

3.7 Vygotsky 
 

Forskaren och psykologen Lev Semyonovitch Vygotsky föddes den 5 november (1896-1934) i den lilla 

staden Orsha i Vitryssland. Enligt Vygotsky var lärande tillsammans med andra barn och vuxna 

grundläggande då barn lär sig genom samspel. Det är betydelsefullt att barn deltar i olika gemensamma 

aktiviteter och de påverkar varandra i sitt lärande (Vygotsky 1978, s. 15 - 27). Han ansåg att man ska ta 

vara på barns tidigare erfarenheter och han såg också barn i ett historiskt, kulturellt och socialt 

sammanhang.  

 

Den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp som innebär skillnaden mellan vad barnet kan på 

egen hand och vad barnet skulle kunna göra med hjälp av pedagogen eller ett äldre barn. Pedagogens 

uppgift blir att utmana barnet på dess nivå och höja ribban allteftersom. Vygotsky menar också att allt 

lärande är socialt där barn lär sig samspel tillsammans med andra vuxna och barn. Det man kan säga är 

att den närmaste utvecklingszonen är avståndet mellan den faktiska utvecklingsnivån som visar sig i 

barnets problemlösning och den potentiella utveckling som bestäms i problemlösning med hjälp av en 

vuxen eller ett mer kunnigt barn. För Vygotsky var samtalet och samspelet viktiga begrepp i allt lärande. 

Han var tydlig med att betona att samspelet inte bara gäller mellan barn och vuxna utan det handlar även 

om samspel och samtal mellan barn. Det pedagogiska arbetet för Vygotsky innebär ett aktiv 

förhållningsätt där läraren har sin uppmärksamhet på barnet (Vygotsky 1978, s. 84 - 91). 
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3.8 Praktisk kunskap 

 

Praktisk kunskap är den kunskap man erövrar genom erfarenhet och enträget övande. Dreyfus och 

Dreyfus beskriver fem steg i praktisk kunskap, från nybörjare till expert, i boken Klassiska texter om 

praktisk kunskap. De beskriver hur man genom övning förvärvar erfarenheter genom fem olika stadier. 

De kallar stadierna för nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. I Dreyfus och 

Dreyfus första stadie, nybörjare, följer nybörjaren inlärda regler och använder de oavsett hur situationen 

ser ut så kallade ”kontextfria regler”. Detta visar att nybörjaren anser att man utför ett bra jobb om man 

följer de regler som anvisats. När mer erfarenhet förvärvas känns olika situationer igen och hanteras 

utifrån en helhet, det här stadiet kallar Dreyfus och Dreyfus för avancerad nybörjare. Här lär sig den 

avancerade nybörjaren att känna igen olika situationer och bedömer den utifrån erfarenhet (Dreyfus och 

Dreyfus 2015, s. 303-333).  

 

I det tredje stadiet, som Dreyfus och Dreyfus kallar kompetens, kan en planering av arbetet ske utifrån 

behov och bortse från regler. I det fjärde stadiet, skicklighet, finns ett mer reflekterande och genomtänkt 

arbetssätt. Nya händelser förändrar arbetssättet på grund av att situationen känns igen och då kan man 

dra nytta av tidigare erfarenheter. Det femte och sista steget kallar Dreyfus och Dreyfus för expertis. Här 

agerar experten intuitivt, tar snabba beslut i situationen för att det brukar fungera (Dreyfus och Dreyfus 

2015, s. 307-333). Enligt Gustavsson (2009) använder Aristoteles sig av begreppet fronesis, det vill 

säga, praktisk klokhet för att beskriva samma fenomen Dreyfus och Dreyfus talar om. Gustavsson menar 

att den praktiska klokheten är något som erfars av lång livserfarenhet och är inget man lär sig av 

utbildning utan det är en form av kunskap som kräver erfarenhet. Vidare menar han att kunskapen av 

den teoretiskt vetenskapliga formen är kunskap som är förenad med färdigheter och praktiska uppgifter. 

Dessa två former av kunskaper skiljer man med att veta och att kunna. Kunskap om vetande är hur 

samhället är uppbyggt och hur människan fungerar och vad vi kan om hur världen är uppbyggd. För att 

kunna något bör man ha en färdighet eller en förmåga för att kunna göra något praktiskt. Det vi ofta 

utför praktiskt uttrycks sällan med ord men ändå åstadkommer vi det med våra händer eller med 

handlingar. Gustavsson refererar till Aristoteles där han menade att hantverkaren brukade en form av 

kunskap än vad filosofen använde sig av när han begrundade över existensens struktur (Gustavsson 

2009, s. 31).  
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4. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs den undersökningsmetod som använts i uppsatsen. Här beskrivs urval, kvalitativ 

inriktning, intervjugenomförande, metodanalys och etiska överväganden. 

 

4.1 Urval 
 

Vi valde att ta kontakt med fyra förskolor i Stockholms stad för att intervjua två pedagoger på varje 

förskola. Vi ansåg att detta var genomförbart inom tidsramen för denna studie, samtidigt som åtta 

pedagoger skulle ge oss tillräckligt med material för att kunna genomföra studien. Vi valde att intervjua 

både förskollärare och barnskötare för att få ett så brett urval som möjligt där vi fick med pedagogernas 

olika erfarenheter, utbildningar och de olika åldersgrupper som de arbetar med. Inför besöket förberedde 

vi oss genom att vi tog kontakt med dessa förskolor och berättade om vår undersökning där vi 

informerade om syftet med undersökningen och betydelsen av pedagogernas medverkan. Därefter 

besökte vi var och en av dessa förskolor för att personligen träffa och intervjua de utvalda personerna. 

Alla deltagare är kvinnor då det bara fanns kvinnliga anställda i de förskolor vi valde. 

 

Förskollärare Maja har arbetat i tio år på förskola och arbetar nu på en avdelning med barn som är 

mellan ett och tre år gamla.  

 

Förskollärare Sara har arbetat i tre år på en avdelning där barnen är mellan tre och fem år gamla.  

 

Barnskötare Nadja har arbetat i tjugosju år på förskola och är nu på en avdelning med barn som är 

mellan ett och tre år.  

 

Barnskötare Ella har arbetat i tio år och är på en avdelning med barn som är mellan ett och tre år.  

 

Barnskötare Linda har arbetat i fyra månader på en avdelning med barn mellan tre och fem år.  

 

Barnskötare Carmen har arbetat fyrtio år och arbetar i en utegrupp där barnen är mellan tre och fem år.   

 

Barnskötare Carina har arbetat i trettio år och arbetar i en utegrupp där barnen är mellan tre och fem år. 
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4.2 Kvalitativ inriktning 
 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer, vilket innebär att vi ställde frågor där pedagogerna gavs ett 

stort utrymme för längre formuleringar med egna tankar och synpunkter. Med kvalitativa intervjuer 

menar Patel och Davidson att forskaren gör en lista på teman som ska belysas där intervjupersonen får 

ett stort utrymme för att formulera svaren. Vårt syfte med den kvalitativa intervjun är att undersöka och 

ta reda på den intervjuades erfarenheter av barns fysiska aktiviteter. Detta innebär att man inte i förväg 

kan formulera svaren för intervjuaren eller där vi som intervjuar kan avgöra vad som är rätt eller fel 

(Patel & Davidson 2011, s. 81 - 82). Det som är viktigt att tänka på när man gör en undersökning enligt 

Karin Roos är att frågorna är giltiga som ger svar på syftet för att få en trovärdighet i studien (Roos 

2014, s. 53).  

 

Enligt Tomas Kroksmark är den vanligaste metod som man använder sig av inom de kvalitativa 

vetenskaperna är kvalitativ intervju. Detta sker oftast individuellt när undersökaren intervjuar en person 

i taget (Kroksmark 2014, s. 33 - 34). När vi använder oss av kvalitativ intervju vill vi undersöka svaren 

från dem vi intervjuar för att synliggöra pedagogernas erfarenheter och förhållningssätt när det gäller 

barns fysiska aktivitet och miljö.  

 

4.3 Genomförande 
 

Alla pedagoger var positivt inställda till att delta i vår undersökning men en av de tillfrågade kunde inte 

medverka på grund av sjukdom. Vi valde att inte tillfråga någon ny utan nöjde oss med de sju 

intervjuerna då vi ansåg att de gav oss tillräckligt med underlag för att genomföra vår studie. För att 

disponera tiden på bästa sätt valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss. 

 

I vår intervjuguide har vi frågat om pedagogernas utbildning, olika erfarenheter samt frågor kring barns 

fysiska aktivitet och om miljön. För att få svar på våra frågor har vi använt oss av ljudupptagning som vi 

sedan transkriberade det vill säga vi skriver ner intervjusvaren ordagrant på datorn. Tillsammans gick vi 

igenom intervjuerna jämförde likheter, skillnader och studerade varierande teman.  
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4.4 Metodanalys 
 

Vi valde att intervjua förskollärare och barnskötare, nyexaminerade och pedagoger med längre 

erfarenhet. Det här gjorde vi för att se om kunskap och erfarenhet har någon betydelse för 

förhållningssätt när det gäller barns fysiska aktivitet. För att genomföra detta använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer pedagogerna berättade om deras arbetssätt kring barns fysiska aktivitet. Vi 

upplevde att vissa frågor var lite svåra att svara på. De löste vi på olika sätt en del pedagoger behövde 

lite mer betänketid medans andra pedagoger valde att inte svara på frågan. Vi valde att transkribera alla 

intervjuer för att sedan jämföra och hitta teman. Det här var ett gediget och tidskrävande arbete som gav 

oss ett bra material att utgå ifrån. Detta blev tydligt för oss att se skillnader och likheter när det gäller 

kunskap och erfarenheter. I efterhand kan vi se i vår empiri att det hade varit spännande att göra 

observationer för att belysa den tysta kunskapen som kan vara svårt att beskriva i ord. 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska perspektiv i utförandet av en undersökning då ingen 

person får utsättas för kränkning eller psykisk skada (Patel & Davidsson 2011, s. 63). Vetenskapsrådet 

har formulerat fyra etikregler att förhålla sig till när man utför ett forskningsprojekt. Vi förklarade i 

förväg syftet med vår undersökning för pedagogerna samtidigt som vi var tydliga med att motivera 

betydelsen med just deras medverkan. Detta är i linje med den första etikregeln, informationskravet. Vi 

tog i god tid kontakt med de förskolor som vi besökte för att alla berörda pedagoger och förskolechefer 

skulle kunna ge sitt medgivande (se bilaga 1). Detta är i linje med den andra etikregeln, 

samtyckeskravet. För att det inte ska gå att identifiera vilken pedagog som medverkat eller på vilken 

förskola undersökningen ägt rum har vi behandlat varje enskild individs integritet konfidentiellt. Detta 

är i linje med den tredje regeln, konfidentialitetskravet. Vi har även informerat alla berörda pedagoger 

om att allt material som framkommer i undersökningen endast kommer att användas i 

forskningssammanhang. Detta är i linje med den fjärde regeln, nyttjandekravet (Patel & Davidsson 

2011, s. 62-64). 
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5. Resultat/analys 

 

I analysdelen utgår vi från intervjufrågorna där vi tolkar och redogör svaren. Vi kommer även att 

återkoppla pedagogernas arbetssätt till läroplanen. När vi benämner förskollärare och barnskötare 

tillsammans har vi valt att använda oss av pedagogerna som en gemensam formulering. Pedagoger 

benämns vid pseudonym Maja, Sara, Nadja, Ella, Linda, Carmen och Carina. Utifrån intervjuerna kunde 

vi urskilja olika teman, miljö, pedagogens roll, kunskap kring barns fysiska aktivitet och kunskap i 

relation till lärande. Dessa teman kommer att vara våra rubriker.  

 

5.1 Miljö 
 

Utifrån intervjusvaren syns en väsentlig skillnad mellan de yngre barnen och de äldre barnen när det 

gäller miljön. De yngre barnen tränar sin grovmotorik lika mycket utomhus som inomhus. De äldre 

barnen som behöver mer utrymme är mer fysiskt aktiva utomhus.  

5.1.1 Inom- och utomhusmiljö 
 

Det vi kan se är att det finns skillnader i intervjusvaren utifrån vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar 

med. Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen, tre till fem år använder sig mer av styrda lekar 

inomhus. Eftersom det är stora barngrupper blir utrymmet begränsat för fysisk aktivitet inomhus. Det 

här synliggörs i Saras beskrivning och säger: Det är så stora barngrupper och vi har så små lokaler. 

När vi är inne har vi planerade rörelsestunder, då har vi det innan lunchen. Jag kan ta ett exempel vi 

gjorde idag. Vi tog en tärning och slog och de fick hoppa så många gånger tärningen visade. Men 

annars blir det inte så mycket mer än styrda aktiviteter inomhus. De tillfällen då barnen springer 

omkring stoppar man gärna för det finns ju inte utrymme, det är för mycket barn och leka jaga inomhus 

fungerar inte.  

 

Det här påvisar även Carmen i sitt svar där hon säger: Våra lokaler tillåter inte direkt till några fysiska 

aktiviteter. Ute är skillnad, vi vistas dagligen i kuperad mark där barnen får fysiska utmaningar som att 

klättra i träd, klättra i berg, gå över olika slags mark. Osnes, Skaug & Kaarby menar att stor del av 

barnens tid på förskolan spenderas inomhus, barngrupperna är stora och barnen är i olika åldrar, vilket 

betyder att olika hänsyn behöver tas. Det blir en viktig uppgift att planera inomhusmiljön på ett sätt som 

inbjuder till fysisk aktivitet, vilket ibland kan vara en svår uppgift eftersom det lätt blir hög ljudvolym 

när många barn rör sig inomhus (Osnes, Skaug & Kaarby 2012, s. 154). Pedagogerna för de äldre 

barnen poängterar vikten av vara utomhus för att ge barnen större möjligheter till fysisk aktivitet.   
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En annan likhet som vi kan se i alla pedagogernas svar är en betoning på utomhusmiljön.       

Pedagogerna anser att utomhusmiljön är utmanande där barnen ges möjligheter till att bland annat gå på 

kuperad mark. Pedagoger som arbetar med de yngre barnen från ett till tre år anser att de yngre barnen 

tränar och utmanar sin grovmotorik utomhus utifrån sina förutsättningar och var de befinner sig i sin 

grovmotoriska utveckling. Barnskötaren Nadja säger: Det är samma sak som inne, till exempel som när 

barnen klättrar uppför stegen till rutschkanan. Då tar jag det ena benet, alltså jag hjälper dem med det 

ena benet, sen försöker de att klättra upp med det andra och då lyfter jag upp det första benet och sen 

det andra benet. När jag hade visat barnet flera gånger så till slut kunde barnet klättra uppför stegen 

själv.  

 

Det här kan vi se i exemplet ovan där Nadja visar för barnet hur man klättrar uppför stegen. Här ger hon 

möjlighet till barnet att upprepa och träna tills det att barnet kan. Pedagogerna för de yngre barnen 

beskriver att barnen tränar på sin motorik lika mycket inomhus som utomhus. Det är minst lika viktigt 

att uppmuntra barnen och vara ett stöd även när de yngre barnen är ute. Här ser vi att Nadja är en 

närvarande pedagog där hon har ett tillåtande förhållningssätt, hon låter barnen prova och utforska sina 

fysiska förmågor utifrån barnens egna förutsättningar.  

 

Osnes, Skaug & Kaarby menar att utomhusleken ger barnen en stor variation av rörelser. Barnen ges 

möjlighet till att öva sig på bland annat att krypa, klättra, hoppa, springa och åka kana. Vidare beskriver 

han utifrån sin doktorsavhandling att barn som leker i ojämn mark som till exempel skogen utvecklar en 

bättre grovmotorik än de barn som leker på en traditionell förskolegård (Osnes, Skaug & Kaarby 2012, 

s. 157).  

 

Nadja beskriver ytterligare en situation från verksamheten, där hon säger: Vi tar med barngruppen ut i 

en skog där barnen får klättra i backar och stenar som de kan klättra över och ner ifrån. Jag ger en 

hand och hjälper dem. Jag låter barnen få prova sig fram själva och försöker att inte hindra dem. Från 

gården till ute i naturen och låta barnen utforska och röra på sig. Om vi går ut från gården till naturen 

får barnen möjligheter till att de får träna på sin motorik. Det är betydelsefullt att ta tillvara på naturens 

möjligheter utan att begränsas av olika hinder som till exempel barns säkerhet, ovilliga pedagoger som 

inte ser möjligheter att kunna gå iväg med sin barngrupp.  

 

Intervjusvaren visar att pedagogerna anser att det är betydelsefullt med stora rörelser utomhus vilket 

pedagogen Carina bekräftar när hon säger: Vi vistas dagligen utomhus där barnen får fysiska 
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utmaningar som att klättra i träd, berg, gå över olika slags mark. Vi går även till olika parker där 

barnen bland annat klättrar i klätterställningen, gungar, springer på skateboardrampen och balanserar 

på plankor. Vi kan se ett genomgående tema för utomhusmiljön. Alla pedagoger betonar att det är 

betydelsefullt att barnen får vara ute i naturen där de provar sin fysiska förmåga på ojämn mark.  

 

Det betonar även Pagels och Raustorp att utformningen av förskolegården spelar en stor roll för hur barn 

rör sig. De kom fram till att barn var mer fysiskt aktiva om de vistades på en förskolegård som var stor 

och kuperad (Pagels & Raustorp 2013, s. 510). Det bekräftar vad pedagogerna beskriver om utemiljöns 

betydelse för barns fysiska aktivitet, fast det behöver inte bara vara gårdens utformning, det är också 

vikten av att ta sig utanför grindarna och bege sig till kuperad mark. Barnskötare Carina beskriver också 

barnens spontana grovmotoriska rörelser som viktiga komponenter i barns fysiska aktivitet. Hon menar 

att man inte alltid behöver styra upp barns fysiska aktivitet då barnen själva utövar grovmotoriska 

rörelser i den fria leken. Gibson (2012) menar att det är viktigt att ge barnen möjligheter till att upptäcka 

det fysiska rummet. Det är viktigt att vara den lyhörda och närvarande pedagogen som ser verksamheten 

från barns perspektiv. 

 

5.2 Pedagogens roll  
 

Här kan vi se likheter i intervjusvaren både hos de pedagoger som arbetar med de yngre barnen och de 

pedagoger som arbetar med de äldre barnen. Alla pedagoger har svarat att de anser att det är viktigt att 

uppmuntra barnen till fysisk aktivitet men även att samspel och miljön har en betydande roll. 

Förskollärare Maja beskriver barns sociala samspel där de lär av varandra genom härmning precis som 

det återspeglas i Vygotskys teorier.  

 

Maja säger: Jag håller fast vid att man är inne i rörelserummet med hela barngruppen en gång i veckan, 

dels för att främja vi känslan men också att barnen härmar varandra och det är jätteviktigt att de 

barnen som är väldigt stilla och inte utmanar sin motorik att de lyfts och vill härma de andra. Så om jag 

ska välja så väljer jag barnen som behöver träna på motoriken att de först får gå till rörelserummet, än 

att jag väljer de som alltid håller på med sin motorik, för att vi ska ju se vad det är barn behöver, vi 

behöver stödja där de behöver utvecklas och inte där de redan är, utan där de, inte brister men, det de 

behöver mer. 

 

Hon menar att socialt umgänge är en viktig del av barns fysiska aktivitet där barn kan se och lära sig av 

varandra. Barns självförtroende stärks genom olika upplevelser och gruppstärkande lekar. Maja säger: 
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Det du lär med kroppen, fastnar i knoppen. Vygotsky menar att lärande tillsammans med andra barn och 

vuxna är grundläggande där barnen lär sig genom samspel. Det är betydelsefullt att barnen deltar i olika 

gemensamma aktiviteter och de påverkar varandra i sitt lärande (Vygotsky 1978).  

 

Maja ger ett exempel på en rutinsituation i skötrummet där man som pedagog inte bara lyfter barnet till 

skötbordet utan istället tar sig tid till att visa hur man klättrar upp på stegen. Det beskriver hon utförligt 

genom att hon säger: Nu ska vi klättra uppför stegen, och sen så att de får känna att det klarar av det 

själv och att det är blir en rolig aktivitet, så att när de ska upp, men likadant när de ska ner att de 

vänder på sig och kryper eller klättrar ner.  

 

Barnskötare Ella beskriver en liknande situation med ett litet barn som är på väg upp på en gunghäst där 

hon säger: Vissa barn har svårt att få över foten men med lite träning och med stöd av pedagogerna, 

man står ju där och hjälper till då brukar det gå bra. Det är bra för deras självkänsla att klara av det 

själv. 

 

Enligt Säljö anser Vygotsky att lärandet är socialt betingat och styrs av sociokulturella faktorer (Säljö 

2011, s. 163). I förskolans strävansmål står det att: ”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan 

vuxna och barn som på att barn lär av varandra” (Skolverket 2010, s. 7). Det här kan vi se i Majas 

beskrivning av hennes förhållningssätt. Maja säger: Det gör man genom att man uppmuntrar barnen, 

speciellt om det är barn som inte brukar vara fysiska. Att man gör ”give me five” och bra jobbat när 

dem har klarat av någonting, så att dels att de blir intresserade och dels att de vågar och känner att de 

kan. Ja, man främjar väl det när man ger barnen uppmärksamhet, när de gör något fysiskt.  

 

Det här citatet visar på Majas förhållningssätt där hon förtydligar när hon arbetar med de yngre barnen. 

Hon använder sig av sitt kroppsspråk för att förstärka och förtydliga i sin uppmuntran till barnen. Säljö 

menar att barnet inte agerar ensamt utan är i ett lärande tillsammans med en vuxen som uppmuntrar 

barnet till att gå vidare i sitt lärande (Säljö 2000, s. 66 - 67). Maja som arbetar med de yngre barnen 

visar på med sitt kroppsspråk för att tydliggöra för de barn som ännu inte är verbala. 

 

Vikten av vuxnas närvaro betonar Pia Williams där hon menar att barnen lär sig av varandra men det 

förutsätter närvarande pedagoger som uppmuntrar och stöttar (Williams 2006, s. 27). Det här menar 

också Säljö (2000) att det är betydelsefullt med en närvarande pedagog när barnen samspelar med 

varandra.  
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Carmen ger exempel på olika tillåtande miljöer där barns fysiska aktivitet skapar ett samspel. Vi går till 

olika ställen där de till exempel har klätterväggar eller klätterställningar där barnen får öva på sin 

balans tillsammans med oss och sina kompisar. Det här belyser även Carina. Vi främjar barns fysiska 

aktivitet genom att vi går till skogen och till platser där barnen måste röra på sig som till exempel 

parker med klätterställningar. Precis som Säljö menar samspelar barn genom lek med hjälp av 

pedagoger i sin omgivning. Han menar också att barnen stimuleras av en tillåtande miljö och 

uppmuntrande pedagoger (Säljö 2000, s. 66).  

 

I läroplanen för förskolan står det att: ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 

enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket 2010, s. 6). De här pedagogerna främjar barns fysiska 

aktivitet på olika sätt. Maja gör det bland annat genom uppmuntran och Carmen och Carina erbjuder 

fysisk aktivitet på olika spännande platser. Vi kan se att pedagogerna uppmuntrar, stöttar och är 

vägledare för barnen. 

 

5.3 Pedagogernas kunskap om barns fysiska aktivitet 

 

Vi kommer att analysera om pedagogerna anser att de har kunskap om barns fysiska aktiviteter. När det 

gäller barnskötarna med mindre erfarenhet framkommer det främst att man tar råd och hjälp av mer 

erfarna kollegor. De blir deras förebilder och stöd i arbetet med barnen. Linda och Ella berättar om hur 

de stöttas av mer erfarna kollegor i arbetet med barnen. Utifrån svaren i empirin framkom det skillnader 

mellan erfarenhet och kunskap. Linda som är nyexaminerad barnskötare med liten erfarenhet av bland 

annat barns fysiska aktivitet säger att hon tar hjälp av sina kollegor med längre erfarenhet. Det här 

framgår utifrån intervjusvaren där hon säger: Jag får ju lite råd av kollegor och så där, så det är bra. 

Här resonerar Linda som en nybörjare precis som Dreyfus och Dreyfus (2015) beskriver i de fem stegen 

från nybörjare till expert. Som nybörjare saknar Linda erfarenhet och är beroende av regler för att kunna 

utföra sitt arbete. Hon har teorin från sin barnskötarutbildning men saknar den praktiska kunskapen. När 

hon bland annat får råd av sina kollegor bygger det på hennes praktiska erfarenheter.  

 

Ella som har arbetat ett par år med de yngre barnen har mer erfarenhet och har nått Dreyfus och Dreyfus 

(2015) andra nivå, avancerad nybörjare, vilket gör att hon kan känna igen situationer som hon tidigare 

har erfarit. Ella beskriver en situation ute på gården. Så jag lär mig fortfarande. Till exempel med 
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rutschkanan tidigare lyfte jag upp barnen till rutschkanan. Nu hjälper jag barnen med att visa hur de 

själva ska klättra uppför stegen. En del barn vill klättra upp för stegen till rutschkanan som kan vara 

svårt för de yngre barnen. Här visar jag hur de ska göra, då tar jag det ena benet, alltså jag hjälper 

dem med ena benet och sen får de försöka klättra upp med det andra och jag lyfte upp det andra men 

sen till slut kunde de klättra upp för stegen för att kunna åka nerför rutschkanan flera gånger. Jag får 

vara där till stöd och visa hur man ska göra.  

 

Ella tar till sig nya erfarenheter och låter barnen prova sig fram och utmanas i sin motoriska utveckling.  

Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt menar att stimulerande miljö och barnens egen drivkraft är 

viktiga komponenter i barns motoriska utveckling (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 82-

88). Det här visar Ella att hon är, enligt Dreyfus och Dreyfus (2015), en avancerad nybörjare som tar till 

sig erfarenheter från liknande situationer.  

 

En av våra frågeställningar handlade om pedagogens kompetens. Barnskötare Ella anser att det har stor 

betydelse hur barnen hanterar sin kropp, hur ettåringarna tar sig fram. Hon beskriver olika strategier som 

barnen använder sig av till exempel då de kryper, ålar, hasar och klättrar.  

 

Det här beskriver även förskolläraren Maja hur de yngre barnen tränar på motoriken hela dagen i alla 

moment. Hon ger ett exempel på en rutinsituation i matrummet där man som pedagog inte bara lyfter 

barnet på tripp-trappstolen, utan istället tar sig tid till att visa hur man gör. Detta beskriver hon genom 

att hon säger: Jag säger till barnet att klättra upp för stolen, jag visar vart barnet ska hålla händerna på 

stolen för att kunna ta ett steg upp, och likadant med nästa ben. Här ser vi att pedagogen utmanar barnet 

i sin motoriska utveckling, vilket enligt Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) ger barnen nya 

erfarenheter som blir en utgångspunkt för nya motoriska upptäckter. Maja visar på ett samspel mellan 

barnet och henne själv, vilket vi ser som en förutsättning, där hon tydligt visar nästa steg i utvecklingen. 

Enligt Gustavsson (2009) är den praktiska klokheten något som man får av lång livserfarenhet och är 

inget man lär sig av utbildning utan det är en form av kunskap som kräver erfarenhet. Detta visar även 

på att den fysiska miljön har en stor påverkan när barn övar på sina grundläggande rörelser, som till 

exempel att klättra. Det här visar Maja tydligt i sin beskrivning ovan. 

 

Nadja har många års erfarenhet inom yrket och är en kompetent pedagog. Hon beskriver hur hon fångar 

upp barnens intresse för klättring: Vi har fixat en hinderbana kan man säga, en liten hinderbana där 

barnen ska både klättra på bänkar som vi har, de får även klättra på ribbstolar, och hoppa. Vi har en 

skiva, där vi kan hoppa, cykla, flyga och så ser man småbarnen de är ett år men ändå vara med och 
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försöka. Och även om de inte kan hoppa, lyfter de ett ben i taget. Här ser vi att Nadja utgår ifrån barnens 

intresse och erbjuder dem olika möjligheter till att klättra och hoppa. Hon noterar att alla barn inte är på 

samma utvecklingsnivå, men är nöjd med att de yngre barnen är med och deltar i rörelsestunden och 

försöker hoppa. Enligt Dreyfus och Dreyfus (2015) visar detta på det tredje stadiet, kompetent, då Nadja 

planerar arbetet utifrån barnens behov men behöver inte följa den exakt utan kan förändra planeringen.  

 

Även Carmen och Carina har en mångårig erfarenhet av yrket. De har enligt Dreyfus och Dreyfus 

(2015) nått det fjärde stadiet, skicklighet. De agerar utifrån tidigare erfarenheter som de har upplevt 

fungerat bra. Carina gör en beskrivning av sina tidigare erfarenheter och berättar om olika 

vinteraktiviteter där barn utövar fysisk aktivitet: Alla vinteraktiviteter är ganska krävande, barnen 

springer upp och ner i backen, då övar de på sin motorik. Hon beskriver vidare: Jag har samlat på mig 

mycket med erfarenheter genom åren. Jag har en utbildning inom friluftsfrämjandet och har börjat 

tidigt med sådana aktiviteter på andra förskolor. Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt resonerar om 

vikten av att barn vistas i stimulerande miljöer där de utmanas och utvecklas (Langlo Jagtøien, Hansen 

& Annerstedt 2002, s. 82-88).  Carinas resonemang blir ett liknande när hon kopplar ihop vinterleken i 

pulkabacken med fysisk aktivitet. Barnen har roligt när de springer upp och ner i backen vilket i sig är 

en utmaning och därigenom utvecklas barnen motoriskt. 

 

Maja och Sara har flera års erfarenhet inom yrket och är dessutom utbildade förskollärare som 

reflekterar över sitt arbetssätt. Enligt Dreyfus och Dreyfus (2015) har de då nått det femte stadiet som de 

kallar expert. En experts förmågor har till stor del blivit en del av sig själv och experten behöver inte 

reflektera över sitt agerande, utan handlar intuitivt. Det ger Maja exempel på när hon beskriver en 

situation när de små barnen är i verkstaden och målar: Ja alltså fysisk aktivitet blir det ju när barnen rör 

sig, om man tar bort stolarna i verkstaden, kan barnen måla både stående vid ett bord eller vid staffliet, 

men de får gå och hämta material och gå tillbaks till bordet och fortsätta måla eller gå och hämta saxar 

och hitta material som de vill klippa i. Då blir det liksom mer en rörelse i skapande, då är det inte bara 

i rörelserummet. Här tolkar vi att Maja med sin kompetens kan organisera verksamheten på ett sådant 

sätt att barnen ges fler olika möjligheter till rörelse. Hon ser verksamheten utifrån en helhet där barnet 

vistas hela dagen och behöver ett varierat utbud av stimulans.  

Psykologen Gibsons begrepp (2012) inbjudande möjligheter tolkar vi som att barnet får utforska det 

fysiska rummet utifrån sitt eget perspektiv mellan sin omvärld och miljön. Det är då betydelsefullt att 

pedagogen är lyhörd till barnet där hon ser från barnets perspektiv. 
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Förskolläraren Maja beskriver ytterligare en situation där hennes kunskap visar hur hon 

uppmärksammar det enskilda barnets behov. Hon säger: Vi är inne i rörelserummet med hela 

barngruppen en gång i veckan, dels för att främja vi känslan men också att barnen härmar varandra 

och det är jätte viktigt att de barnen som är väldigt stilla och inte utmanar sin motorik, att de 

uppmuntras och vill härma de andra. Om jag ska välja så väljer jag dem barnen som behöver träna på 

motoriken. Barnen som behöver träna mer på sin motorik får gå till rörelserummet först, än att jag 

väljer de som alltid håller på med sin motorik för att vi ska ju se vad det är barn behöver. Vi behöver 

stödja där de behöver utvecklas och inte där de redan är, utan där de inte brister men, det de behöver.  

Maja berättar att hon ser de enskilda barnens motoriska utveckling och behov och hon väljer de barnen 

som har störst behov av motorisk träning där hon stödjer barnet med att utmana barnets kroppsliga 

förmåga. Detta är enligt Olssons (2014) forskning en pedagogisk utmaning för förskollärare att se det 

enskilda barnet och kunna ge möjligheter till rätt stöd där barnet får utvecklas utifrån sin egen förmåga. 

Majas kunskap gör att hon kan se det enskilda barnets behov. 

 

Barnskötaren Carmen ger en annan beskrivning där kunskapen blir tydlig. Hon säger: Jag vet inte om 

jag har full kompetens för att se vad just det enskilda barnet behöver. Men som sagt, alla våra barn är 

väldig motoriskt utvecklade. Vi anser att kunskap har betydelse för det enskilda barnets utveckling. 

Barnet i Majas exempel fångas upp av pedagogen som har sett brister i barnets motoriska utveckling och 

hon planerar aktiviteter för att tillgodose barnens olika behov. Till skillnad från Carmens exempel där 

hon själv säger att hon inte har tillräckligt med kompetens för att se vad just det enskilda barnet behöver 

i sin motoriska utveckling, samtidigt som hon säger att alla barn i hennes barngrupp är motoriskt 

utvecklade.  Här säger hon lite emot sig själv, eftersom hon först säger att hon inte har kompetens nog 

att avgöra det enskilda barnets behov men sedan säger att hon ser hela barngruppens motoriska 

utveckling. 

 

En konsekvens av de här två olika exemplen kan vara om det till exempel var Carmen som ansvarade 

för barngruppen som var på väg till rörelserummet, hade då det här barnet blivit sett, är en fråga som vi 

ställer oss. Ingegerd Ericsson (2005) menar att barn i skolåldern som uppmärksammats med motoriska 

brister blir erbjudna att ha extra motorisk rörelse. Maja och Carmen ger barnen olika förutsättningar som 

vi kopplar ihop med kunskap om barns fysiska aktivitet. Även Cecilia Boldemann (2014) anser att 

fysisk aktivitet måste främjas redan från tidig ålder. 
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Vi håller med Ericsson och Boldemann att det är grundläggande med fysisk aktivitet redan för de yngre 

barnen i förskolan. Ifall man inte gynnar fysisk aktivitet blir det svårigheter med inlärning och 

koncentrationsförmågan precis som Ericsson (2005) nämner i sin artikel om Bunkefloprojektet.  

Vi vill betona vikten av kunskap i vår diskussion. Om man redan på förskolan har tillräckligt med 

kunskap om barns motoriska utveckling, bör pedagogerna planera både styrda och fria aktiviteter för att 

passa alla barns olika behov. 
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5.3.1 Motorisk utveckling i relation till lärande 

 

Pedagogerna som vi intervjuat är eniga att det är viktigt för barnen att utöva fysisk aktivitet. De anser att 

kunskap har betydelse inom yrket. Förskolläraren Maja anser att det är viktigt för hälsans skull, hon 

säger: Det är ju äta, sova och vara fysiskt aktiv som är det mest grundläggande för att man ska må bra. 

Fler av pedagogerna reflekterar även över andra aspekter som till exempel fysisk aktivitet kopplat till 

samspel och lärande. Barnskötaren Carmen säger: Jag tror på det där med inlärning och fysisk aktivitet, 

det hänger ju ihop. Även barnskötaren Carina nämner lärandet som en viktig aspekt när man talar om 

fysisk aktivitet: Jag tror på den här tesen att man lär utifrån och in, för att kunna ta till sig teoretiska 

kunskaper behöver man stimulera kroppen. För att kunna ta till sig teoretiska kunskaper behöver man 

stimulera kroppen. Både för att lugna kroppen och få utlopp för sitt energibehov. Jag tror också att det 

är viktigt för att må bra och att man grundlägger barnens fysiska aktiviteter. Det är också viktigt att 

barnen tycker att det är roligt så att de gillar att röra på sig. Det tror jag är förutsättningen för att det 

ska grundläggas för resten av livet. Man pratar ju mycket om att man ska röra mycket på sig innan 

arton års ålder annars kommer man inte att vänja sig vid det. Det går kanske inte att tillämpa på 

förskolan, men jag tycker ändå att det är viktigt att grundlägga fysisk aktivitet och att barnen tycker att 

det är roligt. Det är också viktigt att de känner att de kan och de klarar av vissa saker. Det kan ju vara 

en utmaning i sig, om man tänker sig barn som inte kan balansera eller klättra i träd eller branta berg. 

Här är det tydligt att pedagogerna reflekterar över sin yrkespraktik där de ser på barnet utifrån en helhet 

och där barnens behov av fysisk aktivitet är en förutsättning för lärande. 

 

Det är av stor vikt att som pedagog kunna se alla barns olika behov och anpassa verksamheten därefter. 

Maja gör en beskrivning av hur hon tänker omkring detta: Man ser ju vad barnen klarar av och det är 

från barngrupp till barngrupp. I vissa barngrupper så märker man att det är väldigt många barn som 

behöver fysisk uppmuntran och att det är jätteviktigt att använda kroppen och inte vara så stillasittande. 

Känna att man är i rörelse tillsammans med andra, det ju jätteviktigt. Här reflekterar Maja över 

barngruppens behov på ett medvetet sätt. Hon ser olika möjligheter till fysisk aktivitet i förskolans 

aktiviteter, som i exemplet ovan där hon planerar målarstunden i verkstaden så att barnen inte bara sitter 

still och målar. När vi följer Majas resonemang ser vi att hon på ett medvetet sätt planerar verksamheten 

utifrån att alla barn har kommit olika långt i sin motoriska utveckling. Detta går helt i linje med 

förskolans läroplan, där det står att: ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen får stöd i sin motoriska utveckling” (Skolverket 2010, s. 11). Alla barns behov av att bli 



31 

 

sedda är en viktig men svår uppgift som vi har som pedagoger i förskolan, Olsson (2014) menar att som 

förskollärare bör man ge barnen egna utmaningar där de utmanas utan att bli utpekade.  

 

Ingegerd Ericsson betonar vikten av kunskap och medvetenhet om den motoriska utvecklingen genom 

fysisk aktivitet. Hon menar att om man som pedagog har tillräcklig kunskap och kan se eventuella 

motoriska brister, kan man på ett tidigt stadium träna barnet med hjälp av fysisk aktivitet och på så sätt 

underlätta för barnets inlärning senare i livet (Ericsson 2005, s. 111 - 115).  Det här pratar även 

förskolläraren Sara om när vi frågar henne i intervjun: Barnen måste röra på sig för att utvecklas 

grovmotoriskt. Men hjärnan behöver också fysisk rörelse för att hjärnan ska kunna funka och utvecklas.  

 

Detta diskuterar professor Nyberg (2010) i sin artikel, Den rörliga hjärnan, där han menar att det hjälper 

att utöva fysisk aktivitet för att samspelet mellan hjärnan och motorisk aktivitet utvecklas med fysiska 

erfarenheter (Nyberg 2010, s. 34). Barnskötaren Carina reflekterar över lärande och fysisk aktivitet där 

hon säger: Jag tror på det här med inlärning och fysisk aktivitet. Det hänger ju ihop och man har ju 

talat om det länge, det hjälper ju till med hjärnan. Sen behöver man ju öva upp sin motorik och 

kondition, det har man ju tillgodo resten av livet. Man lägger en grund och ett behov hos barn att röra 

på sig som de kanske inte får annars om man inte blir van vid det.  

 

Om vi utgår från pedagogernas svar i intervjuerna kan vi tydligt se att de resonerar utifrån riktlinjerna i 

förskolans läroplan, där det står att: ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs 

så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin 

förmåga” (Skolverket 2010, s. 11). Både förskollärarna och de mer erfarna barnskötarna i vår studie 

kopplar ihop fysisk aktivitet och lärande vilket är i linje med läroplanens riktlinjer att se till och ge 

barnen förutsättningar, det vill säga, främja fysisk aktivitet för att stödja barnen i deras utveckling.  
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6. Diskussion  

 

I diskussionen kommer vi att redogöra syftet för vår undersökning. Vi kommer att använda oss av dessa 

rubriker: 

 Fysisk aktivitet 

 Inne- och utemiljöns påverkan 

 Kunskap om fysisk aktivitet 

 

 

6.1 Fysisk aktivitet  
 

Något som framgår i intervjusvaren är pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen där de betonar 

vikten av den närvarande pedagogen, det vill säga, att pedagogerna hjälper, stöttar och uppmuntrar 

barnen i sin utveckling. Även Williams betonar vikten av den närvarande pedagogens roll i barnens 

samspel. Hon menar att barns lärande genom samspel förutsätter pedagogers delaktighet (Williams 

2006, s. 27 – 28).  

 

Vad har pedagoger för förhållningssätt till barns fysiska aktivitet på förskolan? Med förhållningssätt 

åsyftas hur man uttrycker sig verbalt, visar med kroppsspråk och miner. Det vi menar är att ha tillit till 

barnens förmågor, som till exempel, att låta barnen själva utforska och prova sig fram utifrån sin egen 

förmåga. Vi kan se att pedagogerna uppmuntrar och stödjer barnen när det gäller fysisk aktivitet på 

förskolan och här är alla pedagoger eniga, de tycker att det är viktigt för barnen att utöva fysisk aktivitet. 

 

Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen beskriver att arbetet med fysisk aktivitet inomhus består 

av styrda aktiviteter. Dessa styrda aktiviteter kan bestå av till exempel rörelsesånger på samlingen till 

olika rörelselekar. Grindberg & Langlo Jagtøien menar att barnens lek är en viktig del när man talar om 

barns fysiska utveckling. De beskriver att pedagogerna bör se till att ge barnen möjligheter och skapa 

utrymme för olika typer av lekar (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s. 21). I förskolans läroplan står 

det att: ”Förskolan ska främja lärandet, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden 

i begreppen kunskap och lärande” (Skolverket 2010, s. 6). Diskussionen i arbetslaget anser vi är 

betydelsefull för att kunna synliggöra olika delar av verksamheten, inte minst för att kunna koppla ihop 

fysisk aktivitet med lärande. Detta ger pedagogerna tydliga exempel på när de beskriver hur de främjar 

fysisk aktivitet på förskolan.  
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Ericsson (1985-87) menar att det är betydelsefullt att pedagogerna i förskolan har kunskap om barns 

motoriska utveckling för att kunna fånga upp barnen redan i tidig ålder för att på bästa sätt stimulera 

motoriken för barnen som behöver mer. När pedagogerna i intervjuerna beskriver sitt arbetssätt tolkar vi 

det som att de har en planerad och genomtänkt aktivitet som föregåtts av en diskussion i arbetslaget. 

Detta diskussionsarbete som ständigt måste pågå för att utveckla verksamheten och anpassa lokalerna 

efter barnens behov är nödvändigt för att kunna utveckla verksamheten.  

 

6.2  Inne- och utemiljöns påverkan  
 

Det vi kan se är att det finns skillnader i intervjusvaren utifrån vilken åldersgrupp pedagogerna arbetar 

med. Pedagogerna som arbetar med de äldre barnen, tre till fem år, använder sig mer av styrda lekar 

inomhus. Pedagoger som arbetar med de yngre barnen, ett till tre år, anser att de yngre barnen tränar och 

utmanar sin grovmotorik inomhus utifrån sina förutsättningar och var de befinner sig i sin 

grovmotoriska utveckling. Detta är något som även Osnes, Skaug & Kaarby anser att man bör anpassa 

både verksamheten och lokalerna efter för att barnen ska kunna utvecklas både fin- och grovmotoriskt. 

De menar att pedagoger behöver kunskap om barns motoriska utveckling för att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna inkludera alla barnen i verksamheten (Osnes, Skaug & Kaarby 2012, s. 154).  

 

Det vi kan tolka i intervjusvaren är att pedagogerna till de yngre barnen har en mer tillåtande inställning 

till rörelse inomhus. Här får barnen använda möblerna som redskap i olika lekar där pedagogen är med 

och låter barnen få öva på sin grovmotorik. Pedagoger som arbetar med de äldre barnen anser däremot 

att fysisk aktivitet lämpar sig bäst utomhus där barnen får fysiska utmaningar. Pedagogerna kunde ge 

tydliga exempel på anledningar som begränsar fysisk aktivitet inomhus. Enligt pedagogerna beror de på 

trånga lokaler och stora barngrupper. Hur är det möjligt att barn som vistas på förskolan en stor del av 

sin vakna tid inte ges tillräckligt med möjligheter till fysisk aktivitet? Ska det bero på lokaler och 

barngruppens storlek när forskning visar att fysisk aktivitet är viktigt för barns inlärning? Enligt 

styrdokumenten för förskolan bör miljön främjas för fysisk aktivitet både inom- och utomhus. Hur ska 

vi då lyckats med att främja miljön för fysisk aktivitet inomhus? Eller ska vi bara vara utomhus?  

 

Faskunger menar att utomhusvistelsen på förskolan bör främjas för att barnen ska röra på sig mer och ha 

roligt tillsammans med sina kompisar (Faskunger 2008, s. 22). Detta kunde vi se i intervjusvaren, att 

utomhusmiljön har en stor betydelse, både för pedagogerna som arbetar med de yngre barnen och för 
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pedagogerna som arbetar med de äldre barnen. Det vi kunde se som positivt var att pedagogerna vidgar 

barnens möjligheter till fysisk aktivitet när de går iväg till skogen.  

 

Vi anser att en förskolegård inte behöver begränsa barnens möjligheter oavsett hur den är utformad om 

man bara kompletterar den med att ta sig utanför grindarna. Änggård menar att när pedagoger bland 

annat går till skogen med barnen ökar barnens fantasilekar eftersom naturmaterial tillför leken och 

barnen kan förflytta sig mellan olika delar av skogsområdet, till skillnad från asfalterade förskolegårdar 

där lekredskapen är fasta punkter som är kodade för olika lekar, detta menar Änggård hämmar barnens 

fantasi (Änggård 2008, s. 223). Pedagogerna i vår empiri anser även de att utomhusmiljön bör vara 

inspirerande för locka barnen till fysisk aktivitet. 

 

6.3 Kunskap om fysisk aktivitet  
 

Här var pedagogernas svar varierande utifrån kunskap och erfarenheter. Förskollärarna och de mer 

erfarna barnskötarna anser att de har en hel del kunskap om barns fysiska aktivitet. De berättar att de har 

kunskap om barns fysiska aktivitet men känner att de behöver mer kompetensutveckling när det gäller 

vad det enskilda barnet behöver. De ansåg även att det är väldigt sällan som det erbjuds 

kompetensutveckling inom detta område. Det som var en genomgående beskrivning från alla pedagoger 

när de svarade på frågan om barns fysiska aktivitet var att fysisk aktivitet kopplades ihop med 

grovmotoriska aktiviteter som till exempel balansövningar, hoppa, springa och klättra. 

 

Grindberg & Langlo Jagtøien menar att leken är en viktig del när man talar om barns fysiska utveckling. 

De beskriver att pedagogerna i förskolan bör se till att ge barnen möjligheter och skapa utrymme till 

olika typer av lekar (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s. 21). Med mer kunskap och erfarenheter 

synliggörs barnens möjligheter till motorisk utveckling och kunskapen gör att man uppfattar barnens 

olika faser som ett led i utvecklingen. En pedagog med kunskap och erfarenhet kan uppfatta om ett barn 

klättrar mycket så kanske det behöver utmanas med olika klättringsmöjligheter, som till exempel att 

tillåtas att klättra på möbler inomhus eller att ha tillgång till inspirerande utemiljöer, istället för att 

stoppas för att pedagogerna anser att det kan vara farligt och barnet kan ramla och slå sig. När det gäller 

barnskötarna med lite mindre erfarenhet framkommer det främst att man tar råd och hjälp av mer erfarna 

kollegor som blir deras förebilder och stöd i arbetet med barnen. 
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7. Slutsats 

 

I vår undersökning har vi belyst barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi använde oss av ett sociokulturellt 

perspektiv där samspel och lärande var viktiga delar. Det sociala samspelet mellan vuxna och barn har 

spelat en stor roll i vår uppsats och något som pedagogerna ansåg som viktigt var deras förhållningssätt 

och att fysisk aktivitet bör främjas. Pedagogerna kunde ge tydliga exempel där barn utövar fysisk 

aktivitet i vardagen och de betonade vikten av miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet. Det som 

framkom i vår empiri var att en del av pedagogerna ansåg att de helt saknade eller behövde mer kunskap 

när det gäller barns enskilda motoriska utveckling. 

 

Vi kunde även se att kunskap om barnets utveckling har stor betydelse för att ge barnen goda 

förutsättningar till att komma framåt i sin motoriska utveckling.  I förskolans vardag är det betydelsefullt 

som pedagog att vara uppmärksam och lyhörd för de yngre barnen när de övar på sin motorik.  

 

På förskolan ska det finnas möjligheter till en inspirerande miljö där barnen kan upptäcka och utforska 

sin kroppsliga förmåga i den fria leken och den styrda aktiviteten. Det bör finnas möjligheter till fysisk 

aktivitet både inom- och utomhus.  Pedagoger bör inspirera barnen till fysisk aktivitet och förmedla 

glädjen med att röra på sig, vilket förutsätter att man är en närvarande pedagog. Sammanfattningsvis har 

vi tolkat intervjusvaren och kommit fram till att fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i barns vardag vilket 

vi även sett i olika forskningsrapporter och artiklar där forskarna har verifierat ämnet.  
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7.1 Vidare forskning 

 

Efter vår undersökning kan vi se att det finns luckor i tidigare forskning när det gäller de yngre barnen 

och fysisk aktivitet. Forskningen pratar mer om de yngre barns motoriska utveckling istället för att 

belysa den fysiska aktiviteten. När barnen kommer upp i skolåldern pratar man mer om barns fysiska 

aktivitet och brister i den motoriska utvecklingen. Eftersom vi anser att det saknas forskning om de 

yngre barnens fysiska aktivitet på förskolan kan det vara intressant med ytterligare forskning inom detta.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 
 

                                                                                                                Huddinge 2015-10-01 

 

Hej pedagoger på förskolan XXXXX!  

 

Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista 

termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla 

om barns fysiska aktivitet och miljö och vi är intresserade om pedagogers förhållningssätt till detta ämne 

har någon påverkan på barnen.  

 

För att samla in material till studien vill vi gärna besöka er verksamhet mellan den 6 och 9 oktober. Vi 

vill då intervjua både förskollärare och barnskötare. Vi kommer att använda oss av ljudupptagning samt 

anteckningar. 

 

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet 

kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni 

samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Nina och Lena  

 

Lena Palmér 

lena.palmer@stockholm.se 

 

Nina Stenquist 

nina.stenquist@stockholm.se 

 

Martin Gunnarson 

Södertörns högskola 

martin.gunnarson@sh.se 

 

mailto:lena.palmer@stockholm.se
mailto:nina.stenquist@stockholm.se
mailto:martin.gunnarson@sh.se
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8.2 Bilaga 2 
 

Intervjuguide Barns fysiska aktivitet 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Med vilka åldrar arbetar du med? 

När vi säger barns fysiska aktivitet, vad tänker du på då? 

 Kan du ge något exempel? 

Hur arbetar du med fysisk aktivitet på din förskola? 

 Inne 

 Ute 

Kan du ge exempel på planerad fysisk aktivitet? 

 Kan du beskriva det? 

Hur arbetar ni för att främja fysisk aktivitet? 

 

Anser du att du har tillräckligt med kompetens om barns fysiska aktivitet? 

Tycker du att barns fysiska aktivitet är viktig?  

 Kan du beskriva varför du tycker det är viktigt? 

 

 

 


