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Syftet med denna studie var att undersöka om digitala verktyg kunde användas för att 

främja barns hälsa och rörelse. Denna studie tar grund i systemteori då förskolan är 

en del i ett större system samt att förskolan i sig innehåller flera system. Studien är en 

kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer med åtta pedagoger. 

Intervjuerna transkriberades, och analyserades genom en jämförande analys där 

materialet färgkodades för att undersöka likheter och skillnader. Resultatet visar hur 

digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till rörelse, exempelvis QR-koder 

hinderbana och Bolibompa drakens dansskola. Slutsatsen är att pedagogerna anser 

att det finns en bristande kompetens kring digitala verktyg samt att fantasin är både 

största hindret och tillgången för att effektivt främja rörelse med hjälp av digitala 

verktyg. 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Sommaren 2019 implementerade Skolverket (2018) den nya läroplanen för förskolan, 

Lpfö 18, där de har förtydligat målen kring användandet av digitala verktyg med 

barnen. Detta ledde till debatter mellan forskare och civila i bland annat Aftonbladet, 

olika sociala medier och debattforum på TV såsom Opinion live. I Aftonbladet 

debatterade forskarna Kjällander (2019, 28 februari) och Dunkels (2019, 6 augusti) 

samt Hedwall, Skolverkets chef för utvecklingsavdelningen, (2019, 28 februari) för ett 

bruk av digitala verktyg och undervisning om dem i förskolan.  Psykologerna Ajla 

Stenholtz et al. (2019, 4 mars) menade i stället i sitt inlägg i debatten att det finns 

forskningsbevis på vad barn behöver och att den forskning som redan finns om små 

barn och surfplattors inverkan tyder på negativa konsekvenser. I vår pilotstudie, 

kring pedagogernas syn på IKT (informations- och kommunikationsteknik) i 

förskolan, kunde vi se att buden ifrån de olika debattörerna gjorde pedagogerna 

fundersamma kring vad som faktiskt var bäst för barnen. En av farhågorna var att 

barnen sitter stilla och hamnar som i en bubbla, där bara barnet och det digitala 

verktyget existerar.  

 

På grund av debatter som förs av förtroendegivande personer, såsom forskare och 

psykologer i exempelvis Aftonbladets debatt, påverkas åsikterna i samhället angående 

huruvida digitala verktyg har en plats i förskolan eller ej. En del anser att digitala 

verktyg inte bör finnas i förskolan och andra, bland annat Kjällander, som var med 

och reviderade senaste Lpfö (Skolverket, 2018), Forsling (2011) och Skolverket 

(2019a), menar att barn behöver adekvat digital kompetens. Skolverkets (2018 & 

2019a) beskrivning av adekvat digital kompetens skulle kunna tolkas som att barn 

behöver grundläggande kunskaper om hur de ska orientera sig i det multimediala 

samhälle de föds in i.  Av dem som ställer sig negativa till digitala verktyg i förskolan 

är en del bland annat rädda för så kallad “popcornhjärna”. Popcornhjärna uppstår, 

enligt Nygren (2019), när vi ofta byter fokus mellan saker på det sätt vi gör när vi 

håller på med datorn, tv:n eller telefonen. Nygren (2019) menade att byta fokus i 

snabb takt och samtidigt stimuleras av de nya sakerna som behöver uppmärksamhet 

och stör koncentrationen, ger oss en hjärna som poppar omkring med många tankar 

hit och dit, en så kallad popcornhjärna. Det orsakar hjärnstress som i sin tur leder till 

att hjärnan fungerar långsammare. Även Mustafaoğlu, Zirek, Yasaci och Özdinçler 

(2018) menade att digitala verktyg är skadligt för barnen. De menade att det bland 

annat har en negativ inverkan på barnets kognitiva förmågor och att barnet blir 

stillasittande, vilket kan leda till övervikt och utveckla sömnproblem. Yang, Lai, 

Cichon, Ma, Li och Gan (2014) visar i sin studie hur dålig sömn kan störa inlärningen 

samt att om man sover bra kan man lära sig bättre. Barr, Muentener, Garcia, 

Fujimoto och Chávez (2007) såg inte samma faror med digitala verktyg och menar att 

inlärning med hjälp av digitala verktyg kan gå fortare än inlärning i samspel med 

andra. Även Wood, Specht, Willoughby och Mueller (2008) menade att inlärning är 

möjlig med digitala verktyg, bara barnen handleds på sätt av den vuxne som visar hur 
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digitala verktyg ska användas på ett säkert sätt. De får stöd av Susanne Kjällander 

(2019), Kjell Hedwall (2019) och Elza Dunkels (2019) som lyfter fram att 

undervisning om och med digitala verktyg behövs redan i förskolan eftersom barnen 

behöver lära sig hur de ska hantera digitala verktyg då de kommer i kontakt med dem 

i sin vardag. Hedwall (2019) menade vidare att det är förskolans uppgift att hjälpa 

barnen lära sig hur de ska förhålla sig till digitala verktyg och digitaliseringen som 

pågår i samhället.  

 

Digitala verktyg kan även innebära ökad skärmtid för barnen, detta är något som 

många, bland annat psykologerna Stenholtz et al. (2019, 4 mars) och 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2019), oroar sig för. Stenholtz et al. (2019, 4 mars) 

visar en oro över att barnen missar tid för att utveckla bland annat socialt samspel 

medan WHO oroar sig över att det ska leda till övervikt hos barnen. WHO (2016) tar 

upp att barnfetman i världen från 1990-2014 har ökat från 4,8 % - 6,1 %, där, förutom 

dåliga matvanor, ett utökat stillasittande har betydelse. I maj kom WHO (2019) med 

rekommendationer angående skärmtid, fysisk aktivitet och antal sömntimmar för 

barn under 5 år. Med skärmtid menar de all form av tid där barnet sitter helt still 

exempelvis i en bilbarnstol eller framför Tv:n. Istället rekommenderar de att läsa en 

saga tillsammans med barnet under barnets stillasittande. Barn upp till 1 år 

rekommenderas 0 minuter skärmtid per dag, medan 2-4 åringar kan ha upp till 60 

minuter. De är dock tydliga med att med skärmtid menas stillasittande, inte 

exempelvis Tv-spel barnen dansar till. Samtliga barn i förskoleålder behöver röra sig 

minst 180 minuter om dagen där barn från 3 år behöver röra sig måttligt till mycket 

minst 60 av dessa minuter (a.a.). Ferrara et al. (2017) menade att digitala verktyg kan 

ta tid från utelek och störa goda matvanor genom antingen överätning eller att intag 

av mat helt glöms bort, studien var dock baserad på barn med utvecklat beroende av 

IKT. Det finns dock även forskning som tar upp att ökad skärmtid kan stärka 

egenskaper, såsom till exempel kommunikation och kreativitet (Joshi, Pan, 

Murakami & Narayan, 2010 & Wood, Specht, Willoughby & Mueller, 2008).  

 

Digitaliseringsmålet (Skolverket, 2018) handlar om att varje barn ska få använda 

digitala verktyg på ett stimulerande och utvecklande sätt. Detta mål undersöktes i vår 

pilotstudie där slutsatsen var att pedagogerna kände en oro att målet skulle leda till 

ökat stillasittande hos barnen. Med hänsyn till WHO:s (2019) rekommendationer 

kring stillasittande respektive rörelse, ämnar denna studie söka svar kring 

möjligheten till att kombinera digitaliseringsmålet med målet om barns hälsa.  Målen 

om hälsa i Lpfö (Skolverket, 2018) handlar om att barn ska ges möjlighet att delta i 

fysiska aktiviteter, uppleva rörelseglädje samt få förståelse för vikten av att ta hand 

om sin hälsa. 

1.1 Syfte och frågeställningar.   

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar kring på vilket 

sätt det är möjligt att uppmuntra barn i förskolan till rörelse med hjälp av digitala 
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verktyg och på detta sätt kombinera målet om barns hälsa i Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) med målet om digitala verktyg. Syftet är även att undersöka pedagogernas 

uppfattning om vilka hinder som finns för att använda digitala verktyg i främjandet 

av barns fysiska hälsa, motorik och rörelseförmåga. 

Våra frågeställningar är: 

- Hur beskriver pedagoger att de använder digitala verktyg för främjandet av 

barns fysiska hälsa, motorik och rörelseförmåga? 

- Vad uppfattar pedagogerna kunna vara hinder för att använda digitala verktyg 

för främjandet av barns fysiska hälsa, motorik och rörelseförmåga? 

1.2 Begreppsdefinition 

1.2.1 Digitala verktyg 

Digitala verktyg är artefakter som används i digitala syften. Några exempel på dessa 

artefakter är lärplatta, projektor, bok-kamera, dator, smartboard, ljudbok etc. 

(Skolverket 2019a & Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.). I denna studie 

kommer även CD-spelare räknas med i digitala verktyg.  

1.2.2 Hälsa 

Hälsa är ett samlingsord för olika definitioner av hälsa. Bland annat fysisk hälsa, som 

inkluderar konditionsnivåer, näringsstatus och riskfyllt beteende, men också 

emotionell hälsa (Ferrara et al. 2017). Svensk ordbok (2009) definierar hälsa som 

tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner. I detta arbete kommer 

begreppet hälsa enbart betyda fysisk hälsa då det är den fysiska hälsan som vi är 

intresserade av att undersöka, men då psykisk hälsa i dagsläget är en del av begreppet 

hälsa, kommer vi oundvikligen att även beröra den. 

1.2.3 Exergames 

Exergames definieras som teknologi vilken kräver fysisk aktivitet för att drivas. Till 

skillnad från vanliga digitala spel är det ett krav på spelarna att röra på sig för att 

spelet ska fungera (Witherspoon & Manning, 2012) 

1.2.4 Pedagog 

Pedagog är den benämning vi valt att använda på den personal inom förskolan som 

innehar ett pedagogiskt uppdrag, såsom barnskötare och förskollärare. Enligt Svensk 

ordbok (2009) betyder ordet pedagog en undervisare, eller en person som ägnar sig 

åt pedagogiskt arbete.  
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1.3 Uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 innehåller en beskrivning av systemteori, vilket är den teori studien utgår 

från. I samma kapitel presenteras även tidigare forskning kopplat till fysisk hälsa, 

fördelar med att använda digitala verktyg för att främja barns hälsa och 

rörelseförmåga, utmaningar med digitala verktyg samt hur digitala verktyg kan 

användas för att främja barns hälsa och rörelseförmåga. Studiens metoddel finns i 

kapitel 3, där presenteras forskningsansatsen, urvalet, etiska överväganden, studiens 

genomförande, vald analysmetod samt studiens tillförlitlighet. Studiens resultat och 

analys framgår i kapitel 4 där resultatet anges samt analyseras utifrån systemteorin. 

Studien avslutas med en diskussionsdel i kapitel 5 där resultatet av studien beaktas 

utifrån tidigare forskning. 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras vår valda teori samt att tidigare forskning sammanställts för 

att kunna studera hur digitala verktyg kan främja barns fysiska hälsa, rörelsebehov 

och motorik. 

2.1 Systemteori 

Ludwig Bertalanffy skapade 1955 systemteorin utifrån tankar som han själv lagt 

grunden för redan 1930 (Chen & Stroup, 1993). Denna teori innebär att se till 

helheten, hela systemet, istället för separata delar (Öquist, 2018). Bertalanffy (1995) 

menade att det är viktigt att inte bara studera delarna och processerna enskilt, utan 

också att lösa de avgörande problemen som finns i systemet. Han menade vidare att 

delarnas beteende är olika när de studeras enskilt jämfört med om de studeras i 

helheten. Chen och Stroup (1993) menade att materia, levande organismer, sociala 

system och teknologi ses som relaterade system i ett interaktivt universum. Med detta 

tankesätt blir hela universum ett gigantiskt system som består av miljontals mindre 

system för att kunna fungera, såsom galaxer, solsystem, planeter, länder, regeringar 

och så vidare, ända ner till minsta lilla atom.  

 

Ett system kan, som vi tolkar Öquist (2018), vara läraren och barnen på förskolan, 

där läraren har ledaransvar för gruppens och inte individens bästa. Här handlar det 

för ledaren om att se mönster och förstå sammanhang, ta hänsyn till relationer, 

funktioner och kunna varsebli helheten. Systemteori handlar även om att vilja hitta 

lösningar på problem och åstadkomma förändring, men det finns aldrig en rätt 

lösning utan olika som alla kommer att lämna någon form av avtryck. Information 

blir metafor för förändring och systemen förändras i samspel med omgivningen. 

System är komplexa, de är själva helheten (a.a.).  

 

Ett av de grundläggande begreppen i systemteorin är att den består av olika nivåer 

som behöver hållas åtskilda, med det menar Öquist (2018) att systemteorin inte är 
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linjär utan snarare spiralformad. Det kan liknas vid en hierarkisk spiraltrappa där de 

olika nivåerna behöver hållas separerade för att systemet ska fungera önskvärt. När 

barn till exempel behöver ta större ansvar än sina föräldrar skorrar systemet och 

fungerar inte optimalt. Spiralen skulle kunna visualiseras som en tromb där spetsen 

är nedåt och där de högre och bredare nivåerna, som har ansvar för ett större område 

av spiralen, är uppåt. Desto högre upp du kommer i systemet desto mindre hänsyn 

kan du ta till varje individ eftersom du har ansvar för att hela systemet ska fungera. 

Systemen är även delar av spiralen i ett större system. Förskolegruppen är en del av 

en förskola som är en del av en kommun och så vidare (a.a.). 

 

Ett annat grundbegrepp inom systemteorin är konstans och variation (Öquist, 2018), 

vilket kan förstås som stabilitet och förändring. Lite kaos, problem, kan inom 

systemteorin välkomnas då det ses som en möjlighet till förändring snarare än som 

ett hot. För att en avvikelse ska bli synlig behöver det finnas ett mönster, ett system. 

Förändring inverkar på systemet och leder till att systemet sätts i rörelse. När ett 

mönster bakom en avvikelse identifierats blir det möjligt att sätta ord på det som sker 

och uppnå en förståelse för det som händer. I och med detta har systemet fått en ny 

struktur.  

 

Inom systemteorin finns begreppen förändring av första- eller andra ordningen 

(Öquist, 2018). Eftersom att systemet är starkare än individen löper individen risken 

att kränkas av ett omänskligt system och att stötas ut. Förändring av första ordningen 

kan ske när en individ behöver skyddas mot ett system, exempelvis att “hävda den 

enskildes rätt mot myndigheten” (Öquist, 2018, s. 23). Det behöver göras och skyddar 

individen men kommer inte att förändra strukturen på systemet. För att ändra ett 

system i grunden, förändring av andra ordningen, behöver systemet byta spår genom 

att rucka på de attityder som hela systemet bygger på (a.a.). 

2.2 Tidigare forskning 

Här synliggör vi tidigare forskning genom att dela upp dem i för- och nackdelar som 

det finns med olika digitala verktyg och om dessa kan hjälpa pedagoger att främja 

barns hälsa och rörelseförmåga. För att presentera en grundförståelse för vad hälsa 

innebär och varför det finns vinster med att röra på sig finns ett stycke om hälsa med. 

Kapitlet tidigare forskning avslutas med att lyfta fakta kring hur digitala verktyg 

praktiskt kan användas för att främja barns hälsa och rörelseförmåga. 

2.2.1 Hälsa 

Fysisk aktivitet medför många vinster enligt Henriksson och Sundberg (2015). Till 

exempel menade de att genom att vara fysiskt aktiv blir väggarna på vårt hjärta 

kraftigare, vilket i sin tur leder till att hjärtat slår kraftigare och långsammare, det 

bidrar i sin tur till att vi får en sänkt puls. Förutom detta tar de upp att andra 

områden av kroppen också påverkas och förbättras, till exempel blodkärlen, 

skelettmuskulaturen, muskelmassan samt hjärnan. Vidare tar de upp att fysisk 
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aktivitet kan leda till bättre stämningsläge, livskvalitet, fysisk kapacitet och kognition. 

Allt ovanstående leder till att personen lider av en lägre risk att drabbas av många 

sjukdomar och av att dö i förtid.  Enligt Sothern, Loftin, Suskin, Udall och Blecker 

(1999) kan fysisk aktivitet hos barnen minska risken att få sjukdomar som t.ex. 

diabetes typ 2 och att de kan förebygga skador som kan uppstå av överansträngda 

leder genom att muskulaturen minskar ansträngningen på lederna. Enligt O’Donovan 

et al. (2010) bör barn och ungdomar mellan 5 och 16 år ha minst 60 minuters medel- 

till högintensiva aktiviteter per dag, inkluderat högintensiva aerobics aktiviteter, 

exempelvis dans, för att förbättra skelettets densitet och muskelstyrka. Även 

Partanen (Skolverket, 2019b) tar i en forskningsöversikt upp att fysisk aktivitet är 

viktigt för barnens hälsa och välbefinnande. Vidare tar han upp att det inte enbart är 

hälsan som påverkas positivt av fysisk aktivitet men även, likt det Henriksson och 

Sundberg säger (2015), att barns kognitiva funktioner påverkas positivt.  

 

Paulsson Do (2018) tar upp att känslan av samhörighet med andra samt att barnen 

har någon att träna med är viktigt för att barnen ska vilja träna. Barnen i hennes 

studie uttryckte att de inte går och tränar om de inte har en grupp vänner som också 

tränar. Studien indikerar även att bra sociala relationer leder till hälsosamma 

beteenden och välmående, detta då barnen menar att de känner sig trygga när de har 

nära vänner som bryr sig om barnet (a.a.). 

2.2.2 Fördelar med användningen av digitala verktyg  

Studier visar, enligt Canadian paediatric society (2017), på att det finns en korrelation 

mellan övervikt och skärmtid. Dock menar de även att skärmtid inte behöver vara 

något passivt utan digitala verktyg kan uppmuntra till fysisk aktivitet. Utöver det 

menar de också att digitala verktyg kan hjälpa barnen på många sätt, till exempel 

med deras läsförmåga och hjälpa dem att behålla information som de lärt sig. Ett 

sådant verktyg skulle kunna vara exergames som Lindberg, Seo and Laine (2016) 

menar ska ha visat tecken på att förutom att öka hälsan och motivationen till att röra 

på sig, även öka den kognitiva förmågan samt hur eleverna presterar i skolan. En 

annan studie tar upp att exergames kan förbättra elevernas disciplin, 

uppmärksamhet och närvaro (Shewmake, Merrie & Calleja, 2015). Exergames kan 

även öka användarens kaloriförbränning, förbättra koordinationen och förbättra 

atletiska förmågor (Staiano & Calvert, 2011). De menade också att exergames ökar 

hjärtfrekvensen. Vilket i sin tur, enligt Henriksson och Sundberg (2015), leder till ett 

starkare hjärta och hjärtslag. 

Gu, Chen, Jackson och Zhang (2018) och Shewmake et al. (2015) menar att det är 

viktigt att barnen tycker aktiviteten är rolig för att de ska vilja fortsätta med fysisk 

aktivitet långsiktigt. 

 

När internet används på ett kontrollerat och säkert sätt kan det ha positiv inverkan 

på barns sociala förmåga och utveckling (Ferrara et al., 2017). Det är även allmänt 

vedertaget att vuxna agerar förebilder för barn. I och med att de vuxna är förebilder 

påverkar deras eget användande av internet hur barnen använder det. Då är det 
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särdeles viktigt att förebilden har tillräckliga kunskaper om modern teknologi för att 

ge barnen kunskapen om hur de ska hantera internet (a.a.).  

2.2.3 Nackdelar eller utmaningar med digitala verktyg 

Ferrara et al. (2017) menar att det inte enkelt går att svara på om internet är 

hälsosamt för barn eller inte då det finns både för- och nackdelar med användningen 

av det. Vi behöver vara medvetna både om dess positiva fördelar likväl som risken för 

att barn överexponeras för internet. Enligt Mustafaoğlu et al. (2018) kan digitala 

verktyg vara skadligt för barnen då det har negativ inverkan på barnets kognitiva 

förmågor och deras språkkunskaper, samt att barnen blir stillasittande och riskerar 

att bli överviktiga och få sömnproblem. I och med att barnen riskerar att bli 

stillasittande menar de att det finns en risk för att barnen utvecklar muskuloskeletala 

problem, vilket innebär problem med rörelseapparaten, eller med andra ord, problem 

med muskel-skelettsystemet. Även Harris och Straker (2000) menade att långvarig 

dålig hållning, vilket är vanligt när arbete sker med till exempel datorer eller 

telefoner, inte är bra för barn då de fortfarande växer och risken är att skelettet växer 

fel.  

 

Villalba, González-Rivera och Díaz-Pulido (2017) kunde i sin studie finna hinder för 

ett välfungerande arbete med digitala verktyg, där kunskapsbrist hos läraren var ett 

hinder bland annat genom sin okunskap om hur verktygen skulle kunna integreras i 

undervisningen. Andra hinder var tidsbrist, bristande resurser, klasstorlek och 

tekniska problem. Även Lindberg et al. (2016) påpekade att tekniska problem är en 

utmaning när det handlar om att integrera bland annat exergames in i idrotten. En 

annan utmaning kan enligt Lieberman, Fisk och Biely (2009) vara att det finns 

knapphändig forskning på de yngsta barnen och hur de påverkas av spel. Någonting 

de önskar se en ändring på då vi vet att de yngsta barnen inte reagerar på samma sätt 

som de lite äldre och framför allt är känsligare för all form av påverkan.  

 

Eftersom tv-tittande och bilderboksbläddrande är vanliga aktiviteter bland små barn, 

valde Brito, Barr, McIntyre och Simcock (2012) att genomföra en studie på hur väl 

barn 18-24 månader lär sig från 2D medier. De lät barnen se antingen en 

instruktionsvideo eller bilder av hur de skulle kunna montera en skallra. Efter 10 

minuter fick de material och uppmuntrades till att montera sin egen skallra. Efter 

några veckor följde de upp i fall barnen fortfarande mindes hur de skulle göra. 

Resultatet visade att oavsett om barnet fått se stillbilder eller en instruktionsvideo 

började barnen imitera instruktionerna. Kortvarigt visade det sig att 

instruktionsvideon genererade fler detaljer för barnen att imitera men långvarigt 

visade det sig att barnen glömt i samma utsträckning, oavsett om de sett stillbilder 

eller film. Barnen på 24 månader kunde minnas i 4 veckor hur de skulle göra om 

inlärningen skett i 2D. Däremot kunde de minnas upp till 3 månader om de fått en 

3D inlärning istället, till exempel genom en demonstration av en vuxen i 

verkligheten. Orsaken tros vara att barnen då inte hade behövt omvandla 2D 

informationen till 3D. Inlärningsförmågan i tidig barndom är beroende av en perfekt 
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matchning mellan avkodning av objekt och ledtrådar som finns tillgängliga. När 

matchningen mellan objekt och ledtrådar inte är perfekt har det en negativ inverkan 

på förmågan att minnas (a.a.). 

2.2.4 Hur digitala verktyg kan användas för att främja fysisk rörelse 

Lindberg et al. (2016) menar att flertalet studier pekar på att överviktiga barn 

troligtvis blir överviktiga även som vuxna och att fetma kan leda till livslånga 

hälsoproblem. Vidare menar de att exergames kan vara en möjlig metod för att 

motivera barn till att röra på sig. Exergame är ett dataspel som kräver fysisk 

ansträngning för att kunna spelas. Även Canadian paediatric society (2017) menar att 

digitala verktyg kan hjälpa till att minska de överviktsproblem som finns bland barn. 

De uppmuntrar verksam personal inom skolväsendet och föräldrar att använda sig 

utav roliga och åldersanpassade appar för att främja barnens rörelse och hälsa. 

Exempelvis kan dans- eller yoga-appar användas (a.a.). Både Canadian paediatric 

society (2017) och Ferrara et al. (2017) menar att användandet av digitala verktyg och 

internet inte är farliga i sig. Genom att som lärare visa hur barnen kan använda 

digitala verktyg på ett säkert och förnuftigt sätt samt att materialet är utbildande och 

åldersanpassat, kan det ha positiv inverkan på barnens utveckling och deras sociala 

välmående.  

 

Ho, Lwin, Sng och Yee (2017) visar i sin studie att exergames motiverade barn som 

annars upplever det som pinsamt att motionera, till att röra på sig. Bland annat kan 

exergames hjälpa till att nå målet för daglig rörelseaktivitet genom att motivera till 

fysisk aktivitet, motverka stillasittande och genom att använda program som bränner 

många kalorier (Lieberman et al., 2009). Exergames kan även hjälpa till att utveckla 

den sensomotoriska förmågan (a.a.). Enligt Papastergiou (2009) har även 

elektroniska spel kraften att hjälpa unga att skaffa en hälsosam livsstil och bli fysiskt 

aktiva. En annan studie av Gu et al. (2018) visade att användningen utav stegräknare 

eller annan målinriktad aktivitet kan bidra till elevers prestationsmotivation, motorik 

och att de uppnår de 60 minuters medel- till högintensiva aktiviteter som 

rekommenderas. Likt Gu et al. (2018) menar Shewmake et al. (2015) att barnen 

behöver tycka det de gör är roligt för att de ska fortsätta med fysisk aktivitet 

långsiktigt. Enligt forskarna tycker barn att utmanande aktiviteter är intressanta och 

roliga och detta leder till att fler barn deltar i aktiviteterna. En sådan aktivitet skulle, 

enligt Lieberman et al. (2009), kunna vara mobilspel, exempelvis Pokémon Go, som 

kräver att spelaren går ut för att hitta ledtrådar och få information för att få spelet att 

fortlöpa. Baranowski et al. (2016) menar dock att det finns forskning som pekar på 

att exergames över tid, till skillnad från stegräknare, inte motiverar till att fortsätta 

röra på sig. 

3. Metod 

I studiens metoddel följer studiens forskningsansats, urvalet för studien, 

forskningsetiska överväganden, hur förfarandet gått till i insamlandet av data, 
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materialets bearbetning, tolkning och analysering samt en beskrivning av studiens 

tillförlitlighet.  

3.1 Forskningsansats 

Denna studie tar grund i en kvalitativ forskningsansats. Bryman (2018) tar upp att 

kvalitativa studier utgår från tolkningar av ord, såsom tankar, känslor, erfarenheter 

och inställningar, vilket är det studien syftar till att undersöka. Kvantitativa studier 

utgår istället från tolkningar av siffror, det fokuseras mer på hur många som säger 

något än vad som sägs. Bryman (2018) skriver att kvalitativa studier grundar sig i 

samhällsvetenskap, med detta menar han att det som studeras är människor och 

deras sociala värld. Vidare menade han att kvalitativa forskare lägger stor vikt på 

varför-frågor. Fejes och Thornberg (2009) skriver att kvalitativ forskning, till skillnad 

från kvantitativ forskning, bejakar forskarens tolkande arbetssätt, närheten till 

datamaterialet samt ett intresse för att gå på djupet. Vidare menade de att en 

kvalitativ ansats är den som ska användas om syftet är att bestämma egenskaperna 

eller karaktärerna på ett fenomen. Då vi, i vår studie, ville undersöka pedagogers 

uppfattningar, erfarenheter och tankar samt är intresserade av att gå på djupet för att 

få svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss utav en kvalitativ ansats. 

Ansatsen gav oss möjligheten att kunna ställa fördjupande frågor och följdfrågor. Vi 

valde att använda oss utav semistrukturerade intervjuer då Bryman (2018) tar upp 

att semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa frågor som inte 

finns med på intervjumallen om denne anknyter till något informanten sagt. Vidare 

menar Bryman (2018) att semistrukturerade intervjuer även ger informanten större 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt medan frågorna fortfarande besvaras. 

3.2 Urval 

Då tanken var att få insikt i den fördjupade kompetensen inom hälsa och/eller 

digitala verktyg som finns på förskolor med någon av dessa inriktningar, söktes 

informanter på dessa förskolor. Kontakt togs med rektorerna för förskolorna men 

eftersom responsen från förskolorna var sval och i ett par fall ledde till återbud fick 

kriterierna för urvalet ändras. De nya kriterierna kom även att innefatta pedagoger 

från förskolor som saknade ovanstående inriktningar och som var villiga att ställa 

upp på intervjuer inom de närmsta två veckorna.  Efter att ha kontaktat nya förskolor 

skickades missivbrevet (Se bilaga 1) ut till informanternas mail. Därefter kontaktades 

informanterna via antingen mail eller telefon för att boka in tid och datum för 

intervju. Detta ledde till att studien grundas på åtta intervjuer med sju aktiva 

pedagoger inom förskolan samt en förskollärarstudent med erfarenhet av att använda 

digitala verktyg för att motivera barn till rörelse och lägga grunden för hälsa genom 

rörelse. Från det ursprungliga urvalet ingick två informanter och sex tillkom genom 

det ändrade urvalet. I och med det ändrade urvalet kunde studien täcka upp förskolor 

i olika socioekonomiska områden. Det ändrade urvalet kan ha gett studien tillgång till 

en mer representativ spegling av den kompetens som i allmänhet finns ute i 

verksamheten eftersom majoriteten av förskolor inte har någon av de inriktningar 
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som vi önskade. Informanterna var mellan 38 och 51 år och de hade mellan 29 och 7 

års erfarenhet där förskollärarstudenten enbart hade erfarenheten från sin praktik. 

Alla informanter hade grundläggande erfarenhet av att använda digitala verktyg och 

en av dem fick fortbildning i form av en teknikkunnig resurs som placerades på 

avdelningen. En av informanterna var även IKT-ansvarig på förskolan. 

Informanterna har fått varsitt nummer från 1-8 som används vid citat. 

3.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) påpekar att en mycket viktig del av forskningsetiken handlar 

om hur personerna som medverkar i forskningen, exempelvis informanter, får 

behandlas. Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp samt de forskningsetiska principer som Bryman 

(2018) beskriver. Bryman (2018) visar att de forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna informerades om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt 

samt deras rätt att dra sig ur studien när de vill, vilket är i enlighet med 

informationskravet. Samtyckeskravet tillämpas då rektorernas samtycke 

efterfrågades för att intervjua deras medarbetare samt att informanterna själva fick 

ge samtycke till att vara med i studien. Rektorerna fick inte information om vilken 

medarbetare som intervjuades och informanterna nämns med fingerade namn i 

studien. Detta för att informanterna ska förbli konfidentiella. Informanterna blev 

informerade om att deras personliga uppgifter är konfidentiella, vilket betyder att 

enbart vi vet vilka informanterna är och att vi inte kommer avslöja vilka som deltagit. 

Informanterna blev även informerade om att det insamlade materialet enbart 

kommer användas till detta examensarbete och raderas efter arbetet blivit godkänt. 

Stegen vi följt i processen är enligt Bryman (2018) viktiga att följa för att uppnå de 

forskningsetiska principerna. 

3.4 Genomförande 

Missivbrevet skrevs utifrån Brymans (2018) rekommendationer för skrivandet av 

missivbrev. I missivbrevet informerade vi om studiens ämne, vilka vi önskade 

intervjua samt hur lång tid intervjuerna kommer ta och att de insamlade materialet 

kommer behandlas konfidentiellt. Utöver det fanns även information om oss som 

skulle intervjua samt våra och handledarens kontaktuppgifter i missivbrevet, ifall 

informanterna behövde komma i kontakt med oss. Intervjuerna genomfördes i ett 

avskilt rum med enbart informanten samt oss som intervjuade närvarande. 

Intervjuerna tog ca 30 minuter och frågorna ställdes utifrån studiens intervjumall (Se 

bilaga 2) som utgick från semistrukturerade frågor kring barns hälsa och 

rörelsebehov. Svaren stödantecknades även i förebyggande syfte för att rädda 

intervjuinnehållet om något problem skulle ha uppstått med ljudupptagningen. 

Intervjuerna spelades in, lyssnades igenom och transkriberades manuellt innan 

analysen av materialet påbörjades.  
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3.5 Analysmetod 

Materialet transkriberades och lästes igenom innan kodningen påbörjades. Fejes och 

Thornberg (2009) skriver att det är viktigt att inte utelämna någon detalj i 

transkriberingen då det då är lätt att missförstå vad som sägs. Vidare uttrycker de att 

det är viktigt att noga överväga hur inspelat material transkriberas eftersom även 

mikropauser kan vara viktiga för analysen. De tar upp att, beroende på vad syftet är, 

kan det ske att transkriberingarna blir olika noggrant utförd. En bra transkribering, 

enligt Fejes och Thornberg (2009), är när den kan högläsas och likna inspelningen. 

Svaren analyserades utifrån kategorisering som är en av de metoder som Kvale (1997) 

tidigare lyft som kännetecknande för kvalitativ analys. När man använder sig utav 

denna metod kodar man datamaterialet till kategorier genom att undersöka likheter 

och skillnader. Vi valde att visuellt förenkla det för oss genom att färgkoda materialet. 

De första kategorierna bestod av fyra huvudrubriker som matchade studiens 

intervjufrågor. Efter denna grovsållning där mycket material föll utanför studiens 

syfte inriktade vi oss på likheter och skillnader mellan informanternas svar, vilket 

skapade en ny huvudrubrik och fler underrubriker. Till slut formulerades de rubriker 

och underrubriker som presenteras i studiens resultatdel. Svaren sammanställdes 

och diskuterades både innan och under textens sammanställande.  

3.6 Tillförlitlighet  

Inom kvalitativa studier är studiens tillförlitlighet viktig. Enligt Bryman (2018) finns 

det fyra utgångspunkter för att undersöka studiens tillförlitlighet, dessa punkter är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet handlar om hur insamlingen av datamaterialet genomförs och 

presenteras, för att öka studiens trovärdighet valde vi att intervjua pedagoger aktiva 

inom förskolan, detta för att de har insyn i hur förskolans sociala verklighet ser ut. 

Överförbarhet är något som är svårt att uppnå i kvalitativa studier eftersom det som 

undersöks, till exempel tankar och erfarenheter, inte går att replikera och att sociala 

sammanhang inte kan frysas (Bryman, 2018). Personer inom den valda sociala 

verkligheten, förskolan, skulle kunna tolka studien som överförbar på vissa förskolor 

genom att våra informanter visar på snarlika tankar, attityder och ageranden. Det är 

dock inte upp till oss att bedöma detta utan enbart aktiva inom förskolan kan göra 

den bedömningen. För att studien ska bedömas som pålitlig behöver den innehålla en 

fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser, exempelvis forskningsfrågor, 

urval och analysen av data (Bryman, 2018). Vi anser att studien är pålitlig då vi har 

förklarat hur vi genomfört olika delar av studien. Genom att resultatet presenteras 

utifrån transkriberingarna har vi försökt undvika att personliga åsikter och 

värderingar färgat resultatet men vi är medvetna om att det, i kvalitativa studier, är 

omöjligt att helt komma ifrån. Vi drar inga slutsatser i denna studie för att den ska 

passa ihop med teorin, slutsatser dras utifrån det vi kan se i vårt resultat, analys och 

vår diskussion. Inte heller utformar vi studien för att det ska passa med vår valda 

teori. I och med att studien inte är anpassad efter teorin utan tolkad utifrån teorin, 
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anser vi att studien har en bra möjlighet för att styrka och konfirmera resultatet av 

studien.   

4. Resultat & Analys 

Här följer informanternas syn på vad begreppet barns hälsa innebär samt hur 

informanterna använder sig av digitala verktyg för att driva aktiviteter som leder till 

rörelse. Här presenteras även informanternas uppfattningar av vad som kan utgöra 

hinder i arbetet med rörelsestimulerande aktiviteter i kombination med digitala 

verktyg samt deras tankar kring hur det skulle vara möjligt att komma runt hindren. I 

detta avsnitt kommer respondenterna från intervjuerna benämnas som informanter 

och om informanterna talar om sina kollegor benämns dessa som pedagoger. 

4.1 Informanternas tolkning av begreppet barns fysiska hälsa 

Samtliga informanter för fram om att barns hälsa handlar om barns välmående, där 

majoriteten lyfter enbart den del de själva kan påverka och ett par även räknar in 

hemförhållanden. Resultatet visar att informanterna relaterar hälsa till fyra olika 

områden 1) rörelse, 2) psykiskt välbefinnande, 3) utveckling och 4) fysiologiskt 

välbefinnande. Informanterna nämner ord som att få springa, leka, röra på sig, att 

barnen ska känna sig trygga, bli sedda, ha goda relationer, självkänsla och att 

personalen i barngruppen finns närvarande och lyssnar till barnets tankar. De tar 

även upp lusten till att lära, kunna få utvecklas, få prova på saker och ha möjligheten 

till att vara delaktig i beslut som rör barnet. Näringsriktig mat, sömn, vila och att 

barnen inte ska behöva stressa nämns också.  

  
Att de ska må bra och ha det bra hemma och i förskolan. Att de ska vara trygga och glada och 

ha lust att lära sig. Äta och sova och röra på sig, vila, leka och bra relationer förstås 

(Informant 3, 2019). 

 

Informanterna tar upp psykiskt välbefinnande som en del i sin syn på barns hälsa. 

Under intervjuernas gång kommer informanterna vid olika tillfällen även in på barns 

fysiska hälsa men när vi inledande börjar med att fråga vad de tänker att barns hälsa 

innebär, är det få som berör både den fysiska och psykiska hälsan. Begreppet barns 

hälsa skulle med systemteoretiska glasögon kunna beskrivas som systemet för barns 

hälsa, eller barnets hälsosystem. Enligt Chen och Stroup (1993) är system både 

separerade och relaterade. De förklarar att materia, levande organismer, teknologi 

och sociala system alla kan ses som egna system som samtidigt påverkar varandra. 

Enligt dem består världen av miljontals system, från organismers system till 

solsystemet. Med denna beskrivning går det att tolka som att barns fysiska hälsa och 

psykiska hälsa skulle kunna delas upp i två olika system men att de också skulle 

kunna sammanföras till ett system, barns hälsosystem. Det går också att tolka som att 

barns hälsosystem har gått från att endast innebära fysisk hälsa till att innefatta även 

psykisk. Öquist (2018) menar att system kan förbättras genom att i grunden förändra 

attityder. För att detta ska bli möjligt behöver det uppstå problem, bli lite kaos, som 
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inte kan lösas genom att behålla systemet som det är, detta kan tänkas ha inträffat 

när hälsobegreppet omdefinierades till att innefatta både fysisk och psykisk hälsa. 

Öquist (2018) skriver även att system består av mönster. För att kunna nå denna 

förändring som han talar om behöver avvikelsen från mönstret, problemet, bli 

uppmärksammat och förstås. Begreppet som tidigare enbart stått för fysisk hälsa 

visar nu genom informanternas svar på att även innefatta psykisk hälsa. Att 

informanterna talar om barns hälsa som både fysisk och psykisk även då studien 

utgår från begreppet som enbart fysisk, avspeglar sig ofta i informanternas svar och 

det gör att den psykiska hälsan inte helt går att utesluta från studien. Även om 

informanterna inkluderar den psykiska hälsan kommer denna studie analyseras 

utifrån barns fysiska hälsa.  

4.2 Arbeta med barns fysiska hälsa och rörelseförmåga 

Barns rörelseförmåga arbetar informanterna bland annat med utomhus genom att 

uppmuntra till klättring på stenar, i träd, över och under fallna granar, romerska 

ringar och balansbrädor som är arrangerade en liten bit ovanför marken. 

Konditionen övar barnen självmant genom att springa men informanterna bjuder 

även in till konditions stimulerande lekar såsom Under hökens vingar kom, 

Banankull och Gäddan kommer. Syftet är dock oftare att öva färger, turtagning eller 

dylikt i stället för att stimulera konditionen. Dock nämner en informant att denne 

väljer att bjuda in barnen till liknande lekar just med syftet att uppmuntra dem till 

rörelse eftersom informanten observerat barn som nekat till att röra sig om till 

exempel ordet “gymnastik” använts, medan ord som “disco” istället lockar dessa barn 

att vara med. Denna informant ifrågasätter även om vi säkert vet att alla barn 

verkligen rör på sig tillräckligt.  

 
Jag tror det finns barn som sitter inne och pysslar … de kommer på morgonen och pysslar 

inne och sen går vi ut och de sitter i sandlådan. Sen är det också rörelse på ett sätt men ändå 

inte (Informant 5, 2019). 

 

Vidare menar informanten att även om det blir andra rörelser är det fortfarande inte 

särskilt pulshöjande. En annan informant kontrasterar med att hävda att barnen på 

dennes avdelning aldrig går om de vuxna inte uttryckligen ber dem. 

 

Som ledare arbetar informanterna aktivt med barnens hälsosystem. I systemteorin är 

det viktigt att se till helheten, till hela systemet istället för separata delar menar 

Öquist (2018), detta för att delarnas beteende är olika när de studeras enskilt jämfört 

med om helheten studeras (Bertalanffy, 1995). Som vi tolkar Öquist (2018) kan ett 

system vara exempelvis pedagogen och barnen på förskolan. Pedagogen innehar 

rollen som förskolegruppens ledare. Det handlar då för ledaren om att se mönster, 

förstå sammanhang, ta hänsyn till relationer, funktioner samt att kunna varsebli 

helheten. När informanterna, som kan tolkas som förskolegruppens ledare, arbetar 

med aktiviteter som stödjer barns fysiska hälsa är det möjligt att tolka det som att de 
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kan se mönstren och sammanhangen mellan delarna i barnens fysiska hälsosystem 

och därför väljer att arbeta med dem.   

 

Många av informanterna anser att deras barn rör på sig självmant. Dock är några 

informanter fundersamma till om pedagoger verkligen kan vara säkra på att barnen 

rör sig tillräckligt varje dag. En informant efterfrågar mer uppmärksamhet från 

vuxna på hur mycket barnen faktiskt rör sig. En annan hävdar att barnen på grund av 

upptagningsområdet inte har vanan hemifrån att röra på sig och därför behöver 

uppmuntras till rörelse. Andra informanter, med barn från samma 

upptagningsområde, anser dock sina barn vara rörliga och självmant vilja röra sig. 

Informanterna lyfter fram att pedagogens egna engagemang och deltagande i 

aktiviteter, oavsett aktivitet, påverkar det utfall aktiviteten får. 

 
Gör du så gör de efter. Men står du rakt upp och ner så… då vet ju inte barnen… du måste 

leda barnen till att de ska kunna göra, så tycker jag i alla fall. Eller så jobbar jag. Alla gör ju 

olika men det fungerar för mig. Och så tycker jag det är roligt (Informant 6, 2019). 

4.2.1 Konsekvenser av att inte arbeta med barns fysiska hälsa och rörelse 

En informant är av den åsikten att pedagoger som hänvisar till att de väljer att inte gå 

ut för att inte störa barns lek, använder det som ursäkt för att själva slippa gå ut. 

Skulle någon välja att inte gå ut med barnen skulle detta förskjuta den hierarki som 

finns i förskolan eftersom ansvaret för om det blir utelek hamnar på barnen istället 

för på den vuxne, som ska ha ansvaret. Systemteorin består av något som kan liknas 

vid en spiraltrappa där ansvaret för systemet ökar ju högre upp man kommer på 

spiraltrappan samtidigt som ansvaret för individer minskar (Öquist, 2018). 

Exempelvis går det att tolka som att pedagoger har ansvar över barngruppen men 

rektorn har ansvar över pedagogerna, vidare har kommunen ansvar över rektorerna 

och så vidare. Genom att pedagoger väljer att inte gå ut för att de är rädda för att 

störa barns lek förskjuter de ansvaret för barns fysiska hälsa till barnen. Öquist 

(2018) skriver att de olika nivåerna på spiraltrappan behöver hållas separerade för att 

systemen ska fungera optimalt. Öquist (2018) exemplifierar detta genom att förklara 

att systemet sätts ur balans om ett barn tar mer ansvar än sin förälder. Detta kan vi 

koppla till att barnen får ta över ansvaret för om de ska gå ut eller vara kvar inne, 

trots att den vuxne vet vad som är bäst för barnets fysiska hälsa. Den vuxne kan 

förstås ha valt att vara inne på grund av andra anledningar, kanske för att arbeta med 

barns delaktighet och inflytande vilket skulle kunna tillhöra barnets psykiska 

hälsosystem. Samtidigt behöver pedagogen vara införstådd i att beslutet att inte gå ut 

påverkar barnets fysiska hälsosystem. Informanter som väljer att bryta barns lek för 

att gå ut, kommenterar att barnen kanske inte alltid vill gå ut men att informanterna 

vet att det är bra för barnen och gör det ändå. Några skäl som tas upp som 

förespråkar utevistelse är att ljudvolymen som blir inne gör både barn och vuxna 

trötta om de är inne en hel dag samt att informanterna menar att de kan se skillnad 

på de motoriska färdigheterna mellan barn som är ute mycket och de avdelningar 

som väljer att ibland vara inne. Utifrån systemteorin tar informanterna ansvar för sin 
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del i det fysiska hälsosystemets spiraltrappa när de väljer att gå ut och genom det 

behålls systemet i balans. Då system går i varandra kan det samtidigt innebära att 

system krockar med varandra när ett system försöker upprätthållas.  

 

Några informanter säger sig kunna se en kroppslig skillnad, vilket påtalas som 

övervikt. Orsaken till denna kroppsliga skillnad anses av informanterna kunna ha att 

göra med bristen på rörelse och/eller vad barnen får för mat hemma. 

Man ser att de är lite slöa och vad ska man kalla det. De orkar inte riktig när vi har den här 

rörelsen. Så det finns alltid minst två barn som lägger sig på mattan. Visst ser man att… lite 

överviktiga och man funderar lite vad de får att äta, är det bra mat hemma? (Informant 8, 

2019).  

Ett par informanter nämner också att inte alla barn orkar fullfölja alla 

rörelseaktiviteter som sker på förskolan då de, enligt en informant, ser lite 

överviktiga ut samt att det är jobbigare att röra på sig om övervikt finns. Det 

framkommer även i intervjuerna att informanterna tänker att alla barn kanske inte 

har haft samma möjligheter till att utveckla god motorik och om vi, pedagoger, inte 

aktivt verkar för att stimulera barnen till rörelse kommer varken motoriken eller 

lusten till att röra sig utvecklas. Vidare är det en informants erfarenhet att det är 

lättare att som vuxen hamna i en negativ spiral om fysiken varit dålig redan som 

liten. Informanten fortsätter säga att även om du självklart kan göra aktiva val för att 

ändra din fysik som vuxen är det enklare om du är van vid att röra dig och har 

kunskap om vad du bör äta. Informanten säger att då en del barn har det bättre på 

förskolan än hemma, gällande till exempel mat och trygghet, är det extra viktigt att vi 

som förskollärare gör allt vi kan för barnen. 

 

Informanternas oro för vad de upplever som barns ökade stillasittande och sämre 

matvanor skulle kunna tolkas som det kaos som kan ge möjlighet till förändring, som 

Öquist (2018) talar om, i systemet för barns fysiska hälsa. Eftersom det finns en oro 

hos informanterna ser de delar som behöver förändras för att barns fysiska 

hälsosystem ska fungera optimalt. Då informanterna påpekar olika delar i barnens 

fysiska hälsosystem som de anser behöver förbättras kan det tolkas som att alla 

människors enskilda fysiska hälsosystem ser olika ut och därför behöver olika delar 

förändras. För några barn kanske det handlar om att de rör på sig mer medan det för 

andra kanske handlar om att äta bättre mat, det är också möjligt att det behövs en 

kombination av båda dessa saker just eftersom det kan tolkas som att alla 

människors system är olika uppbyggda. Öquist (2018) menar att det, i kaoset, är 

viktigt att analysera vilken del i systemet som inte fungerar optimalt för att kunna få 

ett fungerande system igen. Förändringarna i systemet kan ses genom att 

informanterna i det här fallet aktivt arbetar med rörelsestimulerande aktiviteter för 

att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. 
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4.3 Digitala verktyg i arbetet med barns fysiska hälsa och 

rörelse   

Informanterna beskrev flertalet olika aktiviteter de utfört tillsammans med barnen 

som främjat deras fysiska hälsa och rörelseförmåga även om målet med aktiviteten 

inte alltid varit att arbeta med fysisk hälsa. Bland annat menade alla informanter att 

de använde sig utav musik som barnen dansade till, det kunde bland annat vara 

disco, föreställningar eller att de dansade till Bolibompa drakens dansskola. Det var 

blandat om barnen enbart fick lyssna på musiken eller om de även fick se videor via 

exempelvis Youtube. Några informanter berättade att de använder sig av Just Dance. 

Just Dance menar de går ut på att följa dansrörelserna som dansaren på skärmen gör 

för att samla ihop tillräckligt med poäng för att kunna titulera sig som “superstar” 

eller “megastar”. De förklarar att de projekterar upp videor från Youtube på väggen 

och låter sedan barnen dansa till videon.  

 

Många informanter berättade att de även använder sig utav rörelseprogram, såsom 

till exempel Miniröris och Hopphatten, där barnen får instruktioner på hur de ska 

röra sig. Barnen fick antingen instruktioner auditivt via CD-skiva eller auditivt och 

visuellt via video. En informant uttryckte att hen uppfattade det som att Miniröris var 

svårt för barngruppen som är 1-3 år. Informanten menade att det var svårt för barnen 

att förstå rörelserna utifrån planschen som medföljer CD-skivan och att de istället 

använder sig utav Hopphatten. Hopphatten finns på Youtube och informanten 

berättar att det är barn som visar rörelserna. Att barnen får se rörelserna menar hen 

gör det enklare för dem att följa dem. Detta kan tolkas som det kaos som Öquist 

(2018) talar om, där kaoset är att barnen inte klarade av att göra rörelserna från 

planschen. Informanten och dennes arbetslag analyserade vad som var svårt och 

utförde en förändring. När arbetslaget bytte till Hopphatten, som är videomaterial, 

fann de att barnen upplevde det som enklare och roligare att följa med i rörelserna. 

 

Rörelsesånger med stöd av ett digitalt verktyg är också något som togs upp. Bland 

annat sånger som “Huvud, axlar, knä och tå”, Mora träsk samt Kungaskogen. 

 
När vi gick på tigerjakt så gick vi runt och gjorde de här rörelserna och lekte att vi var i en 

grotta och gick över träsket och så där (Informant 5, 2019) 

 

Vidare menar informanterna att det är möjligt att använda digitala verktyg för att 

främja barns hälsa och rörelseförmåga genom att leka musiklekar, göra egna 

musikvideor, ha utegymnastik, inspirera för att vidareutveckla barnens lek samt för 

att låta barnen programmera varandra när avdelningarna arbetar med 

programmering i samband med Lpfö 18:s (Skolverket, 2018) digitaliserings mål. 

Informanten förklarar: 

 
Förut hade vi tejpat upp på golvet en programmeringsruta, så de kunde programmera 

varandra. Så hade de en röd och blå spade. Tre steg framåt. Vrid. Så att de gav kommandon. 

Spontant gjorde de det ute i snön förra vintern när vi precis hade börjat med det. Så då 
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trampade vi upp programmeringsrutor och så körde vi programmering ute i snön. … Men 

vet du va? Vi har faktiskt utegympa en gång i veckan också. Då tar vi ut musik och så kör vi 

gympa till musik. Det är olika. Vi använder Miniröris bland annat. ...  Det har vi, och då 

pratar vi om att det är viktigt att kroppen får röra på sig så att hjärtat får slå, att det måste 

tränas. Att man ...så vi försöker vara medvetna om, eller göra barnen medvetna om, varför 

man gör det och att det är bra för kroppen. Att man behöver det (Informant 1, 2019). 

 

När informanten förklarar för barnen varför de gör aktiviteten och varför det är 

viktigt att röra på kroppen visar hen på den förståelse för mönster och sammanhang 

som Öquist (2018) tar upp. Enligt Öquist (2018) behöver ledaren för gruppen kunna 

tyda mönster som sker inom ett system och se sammanhang mellan olika faktorer, 

exempelvis hur handlingar påverkar systemet. Detta sker i och med att informanten 

ser helheten, både för hälsosystemet nu och i framtiden, och fångar upp möjligheten 

till att bygga på en fördjupad förståelse hos barnen för hur rörelse påverkar hälsan. 

Utifrån systemteorin kan det tolkas som att barnets fysiska hälsosystem gynnas då 

individen genom förståelse motiveras till att fortsättningsvis genom livet vilja röra på 

sig men även att samhället i förlängningen gynnas då friska individer förväntas 

innebära lägre kostnader för samhället. 

 

Ett annat sätt att använda digitala verktyg på som leder till rörelse i stället för 

stillasittande är att, som en informant gör, använda sin lärplatta till att söka upp 

information eller lyssna på sagor, såsom Bockarna Bruse. Sedan omsätter de sagan i 

praktik. I fallet med Bockarna Bruse besökte de en våtmark i närheten och lekte 

Bockarna Bruse på de små broarna som finns där.  

 

Ytterligare ett sätt att använda digitala verktyg för att stimulera till rörelse är att 

ordna en skattjakt med barnen. Informanten berättade att hen skapade QR-koder och 

satte ut dessa på fem olika stationer som barnen skulle genomföra innan de fick leta 

efter skatten. Informanten menar att det blev mycket rörelse då barnen både rörde 

sig på stationerna samt mellan stationerna. Informanten berättar om aktiviteten: 

 
Så då spelade jag först in till varje station, några sekunder där jag sa vad de skulle göra och 

sedan vilken [station] som var nästa. … Varje station hade då “spring fem varv runt hästen” 

eller “hoppa på ett ben fem gånger” eller “gå baklänges runt det där skjulet” och när de varit 

på alla fem stationer så fick de leta efter skatten (Informant 5, 2019).  

 

Baserat på informanternas svar kan vi tolka det som att det finns en eller flera delar i 

barns fysiska hälsosystem som behöver förbättras för att systemet ska fungera som 

det ska. Med alla nya spel, appar och rörelseprogram som skapas med mål att 

förbättra användarens fysiska hälsa, såsom Just Dance och hopphatten, kan det 

tolkas att även samhället har sett de fallerande delarna i människans fysiska 

hälsosystem och vill hitta en lösning, precis som Öquist (2018) menar att system ska 

åtgärdas. Dessa rörelseprogram, appar och spel, också kallade exergames, kan också 

tolkas vara en av de många möjliga förändringar som Öquist (2018) menar finns i 

system. Genom att dessa spel, appar och rörelseprogram skapas har det skett 

förändringar i hur teknik påverkar barns hälsosystem, tekniken kan numera även 
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påverka barns fysiska system i den bemärkelse att de kan leda till både stillasittande 

eller motivera till rörelse.    

 

I intervjuerna påtalar informanterna också aktiviteter som de hört andra pedagoger 

göra. Dessa var bland annat morgongymnastik och FaceTime kurragömma. 

Informanten berättar att FaceTime kurragömma går ut på att barn eller pedagog 

gömmer sig någonstans med FaceTime igång och barnen ska, utifrån bakgrunden de 

ser, kunna leta reda på personen som gömmer sig.  

 
Det finns säkert hur mycket som helst man skulle kunna använda. Det gäller bara att komma 

på det. Men det är ju det det handlar om (Informant 1, 2019). 

4.3.1 Hur digitala verktyg kan främja barns fysiska hälsa och rörelse  

Informanterna menar att fördelarna med att använda digitala verktyg i kombination 

med rörelse är att barnen tycker det är jättekul, de längtar efter de dagar de har dessa 

rörelsestunder och att de självmant börjar dansa eller röra på sig. En av 

informanterna menar att musiken främjar till att barnen vill röra på sig eftersom det 

finns en takt och puls som gör det enkelt för barnen att röra sig samt att de oftast 

lyssnar till musik som barnen tycker om. Vidare menar denne och andra informanter 

att aktiviteter som disco eller dansstopp är något som barnen tycker är jätteroligt.  

 
Jag hade en som skulle sova en gång som sade: Nu ska vi sova, sen ska vi ha disco igen! 

(Informant 3, 2019). 

 

En informant berättade att barnen, efter att ha sett rörelserna på videor, kopplar ihop 

musiken och rörelserna vilket gör att när de hör musiken börjar de röra sig som 

instruktionerna på videon sagt. Samma informant menar att en fördel med digitala 

verktyg är att det går att leta reda på information på lärplattan som sedan går att visa 

i verkligheten. Informanten förklarar att de jobbade med Bockarna Bruse och som 

resultat av det blev barnen intresserade av hur bockarna rör sig. Detta inspirerade 

informantens avdelning till att låta barnen, genom lek, agera sagan i passande miljö. 

Genom att blanda digitalt med analogt, stillasittande med rörelse och genom att ta 

tillvara det som sker nu med någonting som sker senare visar informanten upp den 

komplexitet som undervisningen i förskolan ofta innebär. Hen visar även upp en 

förståelse för helheten i form av barnets samlade lärande under sin vistelse i 

förskolan. Detta går att knyta till systemteorin där Öquist (2018) både talar om 

komplexitet och att se systemets helhet. Ett system är en del av många system som 

går i och påverkar varandra, vilket gör dem komplexa (a.a.). Även om informanten 

inte medvetet arbetar utifrån systemteori går det att dela upp det hen gör i sin 

undervisning i olika system. Öquist (2018) skriver även att information inom 

systemteorin blir en metafor för förändring och att det handlar om att se till helheten. 

Här gäller både helheten för ett ensamt system och helheten för system som går i 

varandra och hur de påverkar varandra. Varje gång vi förändrar någonting lämnar 

det ett avtryck (a.a.). Informanten visar upp förståelse för hur olika system på 

förskolan går i varandra. Hen visar hur rörelse är ett system som går att kombinera 
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med literacy, digitala verktyg med drama med mera och visar på detta vis förståelse 

för undervisningssystemets helhet. Den förändring som lämnar avtryck, som Öquist 

(2018) talar om, skulle kunna knytas ihop med att den saga som först visats på ett 

digitalt verktyg sedan får upplevas i verkligheten. Informanten har, när denne arbetar 

som beskrivet, utvecklat användningsområdet för det digitala verktyget.   

4.4 Utmaningar med digitala verktyg  

Informanterna påtalade flertalet utmaningar som kan finnas för att kunna tillämpa 

digitala verktyg i främjandet av barns fysiska hälsa och rörelseförmåga. De tog upp en 

oro hos sig själva eller hos sina kollegor för att öka barns dagliga skärmtid och 

stillasittande med resultatet att de drar sig för att alls använda digitala verktyg. 

Annars var den största faktorn informanternas egna och kollegors kunskapsbrist, tätt 

följt av tekniska problem. Bland annat visar en av informanterna upp kunskapsbrist 

genom att uttrycka osäkerhet kring hur det skulle vara möjligt att arbeta med 

källkritik med de yngsta. Några informanter nämnde sitt eget engagemang i 

aktiviteter, även de för att stödja rörelse med digitala verktyg, som en förutsättning 

för alla aktiviteter i förskolan. Utöver dessa utmaningar gav informanterna förslag på 

lösningar för att kunna arbeta med läroplanens mål om bland annat digitalisering.   

 

Förskolan och dess personal är med i ett system som är mycket större än bara dem, 

men i förskolan existerar också ett system där bland annat pedagoger, kompetens, 

barn och material utgör en helhet. Enligt systemteorin (Bertalanffy, 1995) ska inte 

delarna observeras enskilt då det inte ger en fullständig bild utav hur delarna 

fungerar i helheten. Exempelvis kan en pedagog ha bristande kunskaper om teknik 

och digitala verktyg men vara kompetent på andra områden. Om pedagogen bara 

observeras när denne hanterar teknik kommer denne framstå som en inkompetent 

pedagog medan pedagogens samlade kompetens syns om allt observeras och inte 

enbart delarna. Det är när helheten observeras som avvikelserna i systemet blir 

synliga (Öquist, 2018), detta betyder att genom att observera pedagogens helhet blir 

pedagogens utvecklingsområden, delar av systemet som behöver förbättras, tydliga. 

Informanterna påtalade att pedagogernas kunskapsbrist inom området är en stor 

utmaning för att tillämpa digitala verktyg för att främja barns hälsa och rörelse. De 

menar att det är vanligt att pedagoger inte vet hur de ska arbeta på ett professionellt 

sätt med digitala verktyg. De saknar kunskap om hur det fungerar eller vad som kan 

göras.  

 
De kommer ju fram också att det är ju många som inte vill använda det [digitala verktyg]... 

dels för att man själv inte kan… men också att man tycker att barnen får så mycket hemma 

(Informant 5, 2019).   

 

Det blir mycket svårare att jobba med digitala verktyg om ingen i arbetslaget har 

kunskap om området menar en annan informant. När kunskapsbristen påverkar hur 

pedagogerna använder digitala verktyg menar en av informanterna att det lätt blir att 

barnen bara sitter där och spelar på lärplattan, eller vad för digitalt verktyg som 
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barnet använder för tillfället, istället för att det blir ett tillfälle för inlärning. 

Aktiviteten blir inte genomtänkt eller rent av att det digitala verktyget blir barnvakt 

till barnen menar informanten. Detta är en oro hos en del av informanterna, de oroar 

sig över att barnen ska bli stillasittande eller att barnen ska bli överexponerade av 

digitala verktyg. Några av informanterna är oroliga för den passiva skärmtiden men 

en informant menar att denne arbetat med digitala verktyg tillsammans med barnen 

på ett lugnt sätt, istället för att främja rörelse. Informanten menar att denne upplever 

att barnen på avdelning är väldigt aktiva och istället behöver lugna ner sig. 

Informanten menar att denne oftare använder digitala verktyg som ett tillfälle till 

inlärning i lugn och ro, där de bland annat undersökt vart bajskorvarna tar vägen.  

 

Informanternas kommentarer ger intrycket av att traditionen bland många 

pedagoger har varit att ställa sig avvaktande mot digitala verktyg på grund av en 

uppfattning om att många barn möter mycket digitalt hemma och att det finns en oro 

bland pedagogerna för att öka på barns stillasittande. Tidigare var målet om 

digitalisering i förskolans styrdokument ett strävansmål som förskolläraren arbetade 

med efter barngruppens behov. Nu har förutsättningarna inom det 

verksamhetssystem förskollärarna arbetar i till viss del ändrats i och med att 

digitaliseringsmålet i nya Lpfö 18 (Skolverket, 2018) i stället blivit framskrivet som 

ett krav att arbeta med. Pedagogerna kan inte längre arbeta med digitaliseringsmålet 

enkom utifrån barngruppens behov utan nu måste de arbeta med målet oavsett egen 

kunskap eller barnens behov. De förändrade förutsättningarna skulle kunna liknas 

vid den stabilitet och förändring som Öquist (2018) talar om. Öquist (2018) skriver 

att det krävs ett mönster, ett system, för att en avvikelse ska gå att urskilja. 

Avvikelsen med digitaliseringskravet i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) blir synligt genom 

att det finns ett tydligt läroplanssystem där målet tidigare legat på en mer frivillig 

basis för förskolläraren att arbeta med. När nu avvikelsen har blivit synlig kan vi, som 

Öquist (2018) beskriver det, få en förståelse för det som händer genom att vi kan 

beskriva det som sker med ord. Detta i sin tur, skriver Öquist (2018), innebär att 

systemet får en ny struktur. Inom systemteorin benämns denna förändring även som 

förändring av andra ordning, det vill säga att attityder i systemet har tvingats till 

förändringar och ändrat systemet i grunden (a.a.). Omformuleringen vad gäller 

digitaliseringsmålet i förskolans styrdokument från strävansmål till kravmål har 

tvingat fram en förändring i grunden kring pedagogers val att arbeta med 

digitaliseringsmålet. Denna förändring skulle kunna vara skälet till varför 

pedagogerna har hittat flera sätt att använda digitala verktyg för att stimulera till 

fysisk rörelse. 

 

En informant menar att rektorns inställning och engagemang i det digitala även 

påverkar hur dennes medarbetare hanterar digitala verktyg med barnen. Är rektorn 

inte intresserad kan det göra att denne inte köper in nya digitala föremål samt att 

rektorn misslyckas eller inte ens försöker intressera och inspirera sina medarbetare 

till att arbeta med digitalisering. Enligt Öquist (2018) är system hierarkiska och går 

att likna vid en spiraltrappa där vi har ansvar för det steg i spiraltrappan som vi 
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befinner oss på. Desto högre upp du befinner dig i trappan desto större ansvar har du 

för ett övergripande system och desto längre ner du kommer desto fler detaljer 

behöver systemet ta hänsyn till. Utifrån spiraltrappan som Öquist (2018) talar om 

kan det tolkas som att rektorns inställning och engagemang påverkar medarbetarnas 

inställning på grund utav att rektorn befinner sig på ett högre plan i spiraltrappan 

och därav har ett större ansvar. Det kan antas att personer högre upp i hierarkin, 

spiraltrappan, än dig själv har större kunskap och därför påverkas medarbetarna av 

hur deras rektor ställer sig till digitala verktyg. Skulle rektorn vara negativt inställd 

till att arbeta med digitala verktyg skulle det kunna bidra till att medarbetarna också 

blir negativt inställda. Skulle rektorn istället vara positiv skulle resultatet kunna bli 

att medarbetarna blir mer engagerade och positiva till att arbeta med digitala verktyg. 

Några informanter lyfter att pedagogernas intresse, inställning och engagemang är en 

påverkansfaktor för hur och om det arbetas med digitala verktyg för främjandet av 

barns fysiska hälsa och rörelseförmåga.  

 
Ställer jag mig och dansar så har jag ju oftast nästan alla som står runt benen och står och 

dansar (Informant 6, 2019). 

 

De menar att om pedagogen har ett intresse eller engagemang för digitala verktyg och 

hur de kan användas är det troligare att verktygen används. Men om pedagogen inte 

har intresset eller engagemanget att lära sig använder de inte digitala verktyg, detta 

gäller även om de är negativt inställd till dessa. Utifrån systemteorins spiraltrappa 

(Öquist, 2018) tolkar vi att detta inte är att ta ansvar för sin del i systemet då det står 

i förskolans styrdokument att barnen ska lära sig om digitalisering. Vidare menar en 

informant att om det är få pedagoger som vet hur arbetet med digitala verktyg kan gå 

till är det lätt att det blir samma pedagog som alltid håller i den undervisningen, 

vilket kan minska variationen i undervisningen. Det i sin tur påverkar barn och 

pedagog som inte utvecklas mer än så i sin kunskap om digitala verktyg. 

 

Andra informanter påpekar att bristen på information är en utmaning för dem för att 

kunna arbeta med digitala verktyg. De påpekar bland annat att det inte är kritiskt 

granskat vad för appar som finns på lärplattan och att den konstanta utvecklingen av 

nya appar gör det svårt att hänga med i utvecklingen för att kunna använda sig utav 

digitala verktyg på ett bra sätt. Bristen på tydlig information kring om digitala verktyg 

är bra eller dåligt för barn och deras utveckling oroar informanterna och deras 

kollegor. De uttrycker oro kring att barnen får mycket digitalt hemma och att barnen 

ska bli stillasittande. Om aktiviteten innehåller många moment, likt det en informant 

gjorde med QR-koderna och rörelsestationerna, kan det avskräcka pedagoger från att 

göra just den aktiviteten menar en informant.  

 

En annan utmaning som tas upp är bland annat att pedagogerna inte har tiden att 

själva kunna kritiskt granska material de har och använder på lärplattorna, såsom 

vilken musik som är lämplig, vilket rörelsematerial som är lämpligt och hur det är 

lämpligt att använda. En informant menar att denne vill att någon ska ta ansvar och 

bestämma vad som är lämpligt för pedagoger att använda.  
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Några informanter pekar på att det digitala i sig kan utgöra problem för att kunna 

arbeta med digitala verktyg. En informant berättar att denne upplever teknologin 

som inte så välutvecklad och ser det som ett hinder för att kunna arbeta med digitala 

verktyg i förskolan. Det togs även upp att uppkopplingen till internet är dålig vilket 

gör att de ofta inte kan använda internetbaserade appar samt att tekniken kan gå 

sönder eller sluta fungera:  

 
Vi kommer inte in i den app vi har haft, och då har vi gjort QR-koder med den här appen. 

Kan inte använda de QR-koderna. Ingenting händer. Ah, men asså, har vi blivit knäppa? 

Kollar med avdelningen bredvid. Fungerar inte för dem heller. Så kommer vår intendent, nä 

det funkar inte (Informant 1, 2019). 

 

En informant menar att när tekniken inte fungerar kan de inte arbeta med det som de 

planerat. Informanten tar upp scenariot med att de har reflektion. Om datorn inte 

fungerar så kan de inte dokumentera reflektionen. Det blir problematiskt för 

pedagogerna att uppfylla läroplansmålet om digitalisering när den digitala 

utrustningen slutar fungera. Den trasslande tekniken försvårar för pedagogerna att 

fullfölja sitt uppdrag vilket leder till att systemet för hur deras arbete är tänkt att 

genomföras sätts ur balans. Problemet, med trasig utrustning, kräver en lösning för 

att systemet återigen ska fungera som det ska. Detta är förenligt med det Öquist 

(2018) skriver om kaos, där kaos är problem som leder till förbättring av system då 

systemet inte kan fungera så länge problemet kvarstår. Enligt systemteorin finns det 

heller aldrig en universallösning utan många olika som alla får systemet att utvecklas 

på olika sätt. Öquist (2018) menar att vi behöver vara medvetna om att den lösning vi 

väljer på ett eller annat sätt kommer att lämna ett avtryck efter sig. Informanterna 

menar att lösningen på att tekniken eller uppkopplingen inte fungerar ligger i 

rektorns och kommunens händer. Informanterna lägger ansvaret på de personer som 

är högre upp i den spiraltrappa som verksamhetssystemet består av, till exempel 

rektorer och kommunen. Vår tolkning av spiraltrappan är dock att rektorn och 

kommunen inte kan göra något om inte de får informationen, eller i det här fallet får 

reda på problemet, från pedagogerna. De som är på högre nivå i spiraltrappan, 

exempelvis rektor, förlitar sig på att de som befinner sig längre ner, såsom en 

förskollärare, förmedlar information uppåt i systemet.  

4.4.1 Lösningar på utmaningarna med digitala verktyg 

Informanterna kommer med diverse konkreta förslag på hur verksamheten skulle 

kunna kringgå de problem och utmaningar som i dagsläget upplevs finnas med 

digitala verktyg. Framför allt är det möjligheten till praktisk och inspirerande 

handledning som efterfrågas av informanterna. Några av dem lyfter fram att 

pedagoger även behöver få kunskap om hur de på olika sätt kan arbeta med det 

utökade digitaliseringsmålet i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) för att få förståelse för att 

det inte innebär att barnen ska sitta själva med lärplattan. Missuppfattningen hos 

vissa pedagoger att arbetet med digitaliseringsmålet i förskolans nya läroplan måste 

innebära skärmtid, tas upp som ett hinder för informanternas kollegor att arbeta mer 
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med digitala verktyg och för att vilja utvecklas. Här föreslår informanterna utbildning 

för att få nya tips och idéer på hur de kan arbeta med målet och på vilka olika sätt de 

digitala verktygen kan användas. Utbildningen nämner de att de själva skulle behöva. 

En efterfrågar konkret en stängningsdag där kollegor med större digital kompetens 

kommer och delar med sig av sina kunskaper. Detta i form av en Workshop för att få 

praktisera de nya kunskaperna. 

 

Informanterna vill utföra en förändring, det Öquist (2018) benämner som en 

förändring av andra ordningen, genom att de efterfrågar utbildning för att kunna 

rucka på de attityder som systemet för digitala verktyg bygger på. De vill ändra 

systemet i grunden från ett påtvingat stillasittande till rörelse. Systemteorin vill hitta 

lösningar på problem (Öquist, 2018), såsom när pedagogernas oro för passiv 

skärmtid ledde till att bruka digitala verktyg för att uppmuntra till rörelse. Genom att 

efterfråga kunskapsutveckling visar informanterna att systemet vill fortsätta att 

förändras, att det vill förbättras, detta är vad Öquist (2018) menar med att göra en 

förändring av andra ordningen. 

 

Annat som efterfrågas är mer och bättre fungerande utrustning samt ett 

välfungerande nätverk. Rektorns engagemang i att inspirera sin personal tas också 

upp, likväl som det egna engagemanget, som tas också upp både som en lösning för 

att arbeta med digitaliseringsmålet på innovativa sätt och som en påverkansfaktor för 

hur väl rörelsestimulerande aktiviteter tas emot av barngruppen. Även pedagogens 

ordval anser flera av informanterna påverkar barnens entusiasm för att vilja delta i 

rörelseaktiviteter som har stöd av eller utförs med digitala verktyg. 
 

Genom att kalla det disco eller t.ex. dansstopp blir det roligare. Det blir inte tvunget och 

tråkigt (Informant 5, 2019). 

 

Samma informant talar även på ett annat ställe i intervjun om att inte alla barn vill 

delta om vi talar om gymnastik, medan de hellre vill vara med om vi benämner det 

som lek, dans eller tävling. Informanten menar att om rörelserna benämns som disco 

istället tycker barnen det är jätteroligt att röra på sig. På detta sätt skyddas individen 

från sig själv genom att lockas in i aktiviteter och motiveras till att röra på sig utan att 

påverkas negativt av ord individen ser som tråkigt eller jobbigt, exempelvis 

gymnastik. Ord individen uppfattar som negativa kan riskera att personen på grund 

av dem avstår från att göra någonting som är bra för personen enkom på grund av 

vad den associerar med orden. Öquist (2018) förklarar att när en individ behöver 

skyddas från ett system, för att det av olika anledningar inte är bra för individen, 

krävs en förändring av första ordningen. Det innebär att åtgärder tas för att skydda 

individen från någonting i systemet, som alltid ser till systemets och inte individens 

bästa, medan de problem som systemet i sig innebär kvarstår (a.a.). När 

informanterna genom sitt ordval får barnen att vilja röra sig i stället för att vara stilla 

går det att tolka som att barnet skyddas från någonting i barnets hälsosystem som gör 

att de är motvilliga att röra på sig, till exempel de negativa saker barnet associerar 

med vissa ord.  
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Studiens analys får avslutas med att den motstridiga forskning som finns kring faran 

med att barn blir stillasittande har lett till reservation hos informanterna kring hur 

digitala verktyg används. Det skulle kunna ses som den information Öquist (2018) 

talar om som metafor för förändring. Informanter och pedagoger utvecklar, genom 

sin oro för stillasittande, sina användningsområden för digitala verktyg till att 

uppmuntra till rörelse, någonting som bemöter oron för stillasittande. Oron och 

tvånget har lett till utveckling men har också utvecklats genom att inspireras av 

kollegors arbeten, någonting som går att jämföra med det Öquist (2018) skriver om 

systemteorin där systemet förändras i samspel med omgivningen. 

5. Diskussion 

Som blivande förskollärare har vi stött på barn som har olika möjligheter till tillgång 

till digitala verktyg och har förståelse för Lpfö 18:s (Skolverket, 2018) mål om 

digitalisering. Både vad gäller att lägga en rättvis kunskapsbas om digital kompetens 

för att inte förfördela vissa samhällsklassers start i livet, men även för att alla barn 

behöver kunskaper om det samhälle de möter. Frågan är därför inte om målet om 

digitalisering ska finnas med i Lpfö 18 (Skolverket, 2018) utan om hur pedagoger kan 

arbeta med det på bästa sätt. 

5.1 Resultatdiskussion 

 5.1.1 Pedagogerna beskriver hur de arbetar med digitala verktyg  

Informanterna tog upp många exempel på olika rörelsestimulerande aktiviteter som 

de utför med sina barngrupper, exempelvis skattjakt och FaceTime-kurragömma.  

Dessa aktiviteter verkar locka till rörelse samtidigt som barnen endast ser aktiviteten 

som en lek. Skäl till att bygga goda hälsovanor och förståelse för varför det är bra att 

röra på sig går att koppla till bland annat Lindberg et al. (2016) som säger att det är 

troligare att överviktiga barn även blir överviktiga vuxna. En av informanterna är av 

en liknande uppfattning då hen talar om att dennes uppfattning är att det är enklare 

att bibehålla goda hälsovanor från sin barndom än att skapa dem som vuxen. Enligt 

Sothern et al. (1999) kan övervikt även leda till diabetes typ 2. Genom att främja 

barns rörelseförmåga hjälper informanterna till att minska risken för fetma. 

Henriksson och Sundberg (2015) tar även upp att förutom att förebygga fetma leder 

goda hälsovanor till mycket positivt i form av bättre humör och större fysisk förmåga 

och inte minst ett starkare hjärta. Långsiktigt goda hälsovanor och en förståelse för 

samt känsla av att aktiviteten barnet gör är meningsfull, försöker en informant bygga 

genom att vid aktiviteter som Miniröris förklara varför det är nyttigt att röra på sig. 

Informanternas arbete går att koppla till O’Donovan et al. (2010) som kommit fram 

till att det är viktigt att arbeta med fysisk rörelse med barn då barn behöver 60 

minuters medel- till högintensiv träning varje dag för att stärka muskulatur och 

skelettets täthet. Enligt Sothern et al. (1999) riskerar barn att få diverse problem med 
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hälsan om de inte får röra på sig tillräckligt där några av problemen kan visa sig näst 

intill omgående och andra längre fram i livet. Motionen barnen får hjälper till att 

bygga upp muskulaturen, något som är bra eftersom musklerna i sin tur hjälper till 

att avlasta leder och förebygger överansträngning av dem (a.a.). Ett mer stillsamt sätt 

att fortfarande arbeta med rörelse är när en informant arbetat med programmering i 

samband med Lpfö 18:s (Skolverket, 2018) digitaliserings mål. Informanten lät 

barnen ge varandra instruktioner för hur de skulle ta sig framåt på banan som barnen 

byggt upp. Genom att genomföra programmeringen rent fysiskt fick de till en 

rörelsestimulerande aktivitet samtidigt som de arbetade med digitaliseringsmålet. 

 

I ett annat fall gjorde en förskola en utflykt till några broar i en våtmark på grund av 

sagan de läst via lärplattan. Genom att först använda lärplattan och sedan utforska 

det de läst kunde även denna förskola göra en variant av en rörelsestimulerande 

aktivitet med hjälp av ett digitalt verktyg. Genom att arbeta på det sättet som 

informanten gjorde så arbetas det med 2D och 3D verktyg. Brito et al. (2012) har i sin 

forskning kommit fram till att det är svårt för barn att omvandla 2D-bilder i böcker 

eller på lärplattor till 3D, som verkligheten innebär. Däremot kunde de se att det var 

möjligt. Dock glömde barnen det de lärt sig fortare om hjärnan först hade varit 

tvungen att omvandla 2D till 3D än om det de fått lära sig skett i 3D direkt. Som i 

fallet med informanten som använde lärplattan för att undersöka vart bajskorvarna 

tar vägen kan ett 2D verktyg dock leda till kunskaper som annars inte hade varit 

möjliga att få tillgång till i 3D.  I fallet med informanten som hade Hopphatten både 

på storbild, 2D, och själv visade, 3D, gick det att följa barnens minne i och med att de 

spontant gjorde rörelserna på egen hand när musiken till Hopphatten startades utan 

videon. Samma informant använde sig även av kombinationen 2D och 3D när barnen 

först fick lyssna och titta på sagan om Bockarna Bruse och sedan agera ut historien 

och uppleva den. Forskning har visat att 2D inlärning är mindre effektiv än 3D 

inlärning och samtidigt visar exemplen att 2D fortfarande kan vara bra för barnets 

totala lärande och att det dessutom går att kombinera och komplettera 2D och 3D 

med varandra.  

 

Det populäraste användningsområdet av digitala verktyg var dans i olika former, från 

olika dansprogram såsom Bolibompadraken eller bara musik presenterad som disco. 

Andra populära områden var Hopphatten, rörelsesånger och framför allt Miniröris. 

Både dans och Miniröris var aktiviteter som genomfördes både inne och utomhus. 

Det beror troligtvis på att både musik och Miniröris endast kräver ljud till skillnad 

från bland annat Hopphatten som är videomaterial. En tanke, som även stärks av 

informanternas berättelser, är att dans är någonting de allra flesta upplever som 

någonting stimulerande och roligt, både vuxna och barn. Vår tolkning är att 

informanterna genom de musikaliska rörelseaktiviteterna når fram till glädjefyllda 

känslor hos barnen och att det kan vara en anledning till att aktiviteterna röner 

uppskattning hos både barn och pedagoger. Att försöka uppnå glädjefyllda känslor i 

aktiviteter får stöd av Ferrara et al. (2017) som skriver att hälsa även innebär 

emotionell hälsa och av Svensk ordbok (2009) som utöver fullgoda kroppsfunktioner 
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beskriver hälsa som ett tillstånd av välbefinnande. Genom att informanterna 

kombinerar musik, rörelse och digitala verktyg kan de välja om de vill undervisa om 

estetik, hälsa eller arbeta med digitaliseringsmålet. Genom att de kombinerar 

aktiviteterna får pedagogerna till ett flerdimensionellt lärande. De digitala verktygen 

skulle här, precis som i de andra aktiviteter pedagogerna får till med digitala verktyg, 

vara möjliga att ersätta med andra verktyg. Förskolan och dess utbildning varken står 

eller faller med eller utan digitala verktyg utan det är pedagogernas engagemang som 

gör skillnad. Däremot är digitaliseringsmålet en del av nya Lpfö 18 (Skolverket, 2018) 

och om rädsla förekommer för att barn genom detta framskrivna mål ska bli mer 

stillasittande, visar pedagogerna här på att det är möjligt att använda de digitala 

verktygen på fler fantasifulla sätt för att locka till rörelse, än de mer traditionella 

sätten att bruka verktygen på som leder till stillasittande skärmtid. 

 

Några informanter påpekar att de anser att barnen blivit kraftigare nu än vad barn 

var förr, innan surfplattor blev vanliga att ha hemma. De uttrycker oro över om 

barnen äter näringsriktig mat hemma samt om de får röra tillräckligt på sig. En av 

informanterna menar att ett kraftigt barn har svårare att åtgärda övervikten i vuxen 

ålder. Detta stämmer överens med Lindberg et al. (2016) som menar att flertalet 

studier visar att det är troligt att överviktiga barn även blir överviktiga i vuxen ålder 

samt att fetma kan leda till hälsoproblem som varar livet ut. För att korrigera det här 

hindret, som informanterna kallade det, använder våra informanter exempelvis 

exergames eller musik. En informant är av den uppfattningen att barnen i hennes 

grupp, på grund av upptagningsområdet, inte har vanan hemifrån att röra på sig och 

därför behöver uppmuntras till rörelse. Intressant är att informanter, med barn från 

samma upptagningsområde, dock anser sina barn vara rörliga och självmant vilja 

röra sig. Kanske är upptagningsområdet av betydelse, men det kan även vara att 

barnen som i Paulsson Do:s (2018) studie inte vill gå och träna om de inte har vänner 

att gå och träna med. I Paulsson Do:s (2018) studie är de sociala relationerna viktiga 

för barns beteende och välmående. Det är även hennes uppfattning att barn från alla 

socioekonomiska samhällsklasser ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna 

träna. I förskolan kan detta betyda att alla barn ges möjlighet till rörelse. Det är även 

möjligt att barnen påverkas av pedagogens egna engagemang som framkommer i 

resultatet som en faktor informanterna själva anser vara viktig. 

 

Exergames, som det har framgått både i studiens forskningsdel och resultatdel, kan 

stärka barns hälsa och uppmuntra dem till rörelse. Förskolorna har använt sig av 

gratisversionen av Just Dance där barnen egentligen inte kan spela, i den 

bemärkelsen att deras rörelser inte registreras. Det har dock framgått att barnen trots 

detta gärna dansat till spelet och i och med detta stimuleras till rörelse. Henriksson 

och Sundberg (2015), Lindberg et al. (2016) och Skolverket (2019b) menar även att 

exergames kan öka barns hälsa samt förbättra deras kognitiva funktioner och 

prestationer i skolan. Fler fördelar med exergames är enligt Shewmake et al. (2015) 

att de kan förbättra barnets uppmärksamhet och närvaro. Enligt Staiano och Calvert 

(2011) kan exergames även leda till ökad kaloriförbränning, koordination, atletisk 
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förmåga samt ökad hjärtfrekvens. En ökad hjärtfrekvens menar Henriksson och 

Sundberg (2015) är positiv då pulsen sänks och hjärtat slår starkare. När 

informanterna använder Just Dance för att barnen ska få rörelser att dansa till går 

det att tolka det som att de gör det som en målstyrd aktivitet. Gu et al. (2018) menar 

att användningen utav målinriktade aktiviteter, såsom exergames men även 

stegräknare, kan ge en del positiva resultat. De menar att barnens 

prestationsmotivation höjs, barnens motorik förbättras och de uppnår de dagliga 

rekommendationerna för barns rörelse.  

 

Självklart finns det även negativa aspekter med att använda sig utav exergames. En 

av dessa aspekter kan vara att exergames kan vara svåra att implementera i förskolan, 

om man inte ska använda exempelvis gratisversionen av Just Dance som 

informanterna gör. Problemet uppstår genom att det utöver spelet behöver köpas en 

konsol, vilket förskolor oftast inte prioriterar att köpa. Det finns även andra aspekter 

såsom tekniska problem (Lindberg et al., 2016), knapphändig forskning på hur små 

barn påverkas (Lieberman et al., 2009) och Mustafaoğlu et al. (2018) säger att 

digitala verktyg kan påverka barns sömn. Som pedagog är det viktigt att tänka på hur 

man uttrycker sig, speciellt runt barnen då dessa har en tendens att lyssna på allt som 

sägs. Det är därför extra viktigt att inte använda sig av begrepp som vikt, kroppsform 

etc. då detta kan fästa kroppsideal hos barnet redan i förskoleålder. Precis som 

Ferrara et al. (2017) skriver är det allmänt vedertaget att vuxna agerar förebilder för 

barnen. Fokus ska vara på att låta barnen få sin dagliga rekommendation av rörelse, 

inte att få barnen i form. Vår tanke är dock inte att exergames ska leda till ökad 

skärmtid utan att det ska vara ett alternativ till passiv skärmtid. Canadian paediatric 

society (2017), menar att skärmtid inte behöver betyda att det är passiv skärmtid. 

Även informanterna menar att pedagoger kan uppmuntra till fysisk aktivitet för att 

motverka stillasittande och farorna som finns med det. Ferrara et al. (2017) tar upp 

att det är viktigt att den vuxne undervisar om ett hälsosamt bruk av digitala verktyg 

för att motverka faror med skärmtid och därmed motverka överanvändning av 

digitala verktyg i hälsosyfte. 

 

Informanterna tar upp vikten av intresse och engagemang för att fysiska aktiviteter 

ska vara genomförbara men de talar mer om nutid än långsiktigt. Shewmake et al. 

(2015) och Gu et al. (2018) tar även båda upp att barnens intresse och engagemang är 

viktigt för att barnens ska fortsätta med fysiska aktiviteter långsiktigt. Informanterna 

använder sig utav musik och videor för att fånga barns intresse till att röra på sig, 

något som stöds av Canadian paediatric society (2017) som uppmuntrar skolpersonal 

och föräldrar att använda sig av roliga och åldersanpassade appar, som till exempel 

dans eller yoga appar, för att barnen ska röra på sig. En av informanterna menar att 

det även fungerar att använda andra ord som till exempel “disco” för att barnen ska 

tycka det är roligt. Detta kan kopplas till Ho et al. (2017) och Lindberg et al. (2016) 

som visar på att exergames kan användas som ett verktyg för att ändra barns 

inställning till fysisk aktivitet från negativ till positiv. Exempelvis kan exergames 

användas för att hjälpa barn som upplever det pinsamt eller jobbigt att röra på sig, till 
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att finna motivationen att röra på sig. Baserat på alla de positiva effekter som studien 

presenterar går det att reflektera kring om det finns några stora negativa aspekter 

med exergames som vi ännu inte identifierat eller om det hänger på att det är svår 

implementerat i förskolan. Det är mycket troligt att studien missat några eller någon 

negativ aspekt då studien till mestadels hanterat artiklar som förespråkar exergames. 

Det går också att fundera på om exergames inte finns i förskolor på grund av att 

personalen inte har kunskap om vad exergames är eller hur det kan användas.  Även 

om det finns forskning som talar för ett användande av exergames menar Baranowski 

et al. (2016) att det finns forskning som pekar på att exergames över tid inte 

motiverar till fortsatt rörelse, vilket även det kan vara ett skäl till varför pedagogerna 

väljer att inte arbeta med exergames. 

5.1.2 Vad pedagogerna anser är hinder för arbetet med digitala verktyg  

Baserat på informanternas svar samt tidigare forskning verkar det som att den största 

oron är att barnen ska bli stillasittande och att det i sin tur ska leda till övervikt. 

Stillasittandet är även något som Mustafaoğlu et al. (2018) och Harris och Straker 

(2000) är oroliga för. Detta kan kopplas till Harrison och Straker (2000) som menar 

att stillasittande kan bidra till att barnet får en dålig hållning vilket i sin tur leder till 

att barnets skelett växer fel. Medan Mustafaoğlu et al. (2018) och Harrison och 

Straker (2000) ser digitala verktyg som fysiskt passiviserande, menar Papastergiou 

(2009) att digitala verktyg har makten att hjälpa unga att bli fysiskt aktiva, lika väl 

som att de har makten att försämra ungas hälsa genom att de blir stillasittande.  

 

Näst intill alla informanter uttrycker att pedagogernas kunskapsbrist är ett stort 

hinder för att de ska kunna arbeta med digitala verktyg på bästa sätt, 

kunskapsbristen är även någonting Villalba et al. (2017) tar upp. Vikten av hur 

digitala verktyg används är även någonting informanterna tar upp. Vidare tar 

studiens informanter upp att digitala verktyg inte är farliga i sig utan att det är hur vi 

använder dem som har betydelse. Dessa åsikter stöds av Ferrara et al. (2017) och 

Canadian Paediatric society (2017) som också menar att det viktigaste är hur det 

används, dock tar de även upp internet vilket inte informanterna gjorde. En av 

informanterna har reagerat på att det finns forskning både för och mot digitalisering i 

förskolan och uttrycker det som att ämnet är omtvistat, någonting som får hen att 

arbeta med digitala verktyg i begränsad utsträckning. Även Lieberman et al. (2009) 

efterfrågar mer forskning kring hur små barn påverkas av dataspel då vi vet att de 

yngsta är känsligare för yttre påverkan och inte reagerar på samma sätt som de äldre 

barn som större delen av den forskning som finns har baserats på. 

5.2 Metoddiskussion 

Denna studie är en kvalitativ studie som grundar sig i pedagogers inställningar till 

barns hälsa samt hur de arbetar med barns hälsa och rörelsebehov. Intervjuerna har 

varit semistrukturerade då vi utgått från att fördjupande följdfrågor skulle vara det 

bästa för denna studie. Tanken med metodvalet har varit att få möjlighet att veta mer 
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om de svar som varit extra intressanta eller behövt extra förklaringar för att inte 

missförstås. Genom att ha möjligheten till att ställa följdfrågor har bredden på 

information ökat och därmed även stärkt studiens pålitlighet då vi har kunnat 

beskriva tydligt vad som sades. 

 

Den valda forskningsansatsen anser vi varit den bästa för att få fram så mycket som 

möjligt i studien, hade vi dock varit lika insatta i exergames när vi startade studien 

som vi är nu kunde studien genom en kvantitativ ansats ha fått svar på hur många 

runt om i Sverige som arbetar med olika former av exergames. Däremot hade vi gått 

miste om pedagogernas erfarenheter kring arbete med att motivera barn till rörelse 

med hjälp av digitala verktyg. Utan en kvalitativ ansats hade vi heller inte varit lika 

insatta i bland annat exergames som vi är efter denna studie. 

 

I och med att urvalet blev ett annat än det planerade begränsades den utökade 

kompetensen kring hälsa eller arbete med digitala verktyg som förskolor med 

inriktningar på hälsa eller IT kunde ha inneburit. Däremot bidrog det till större insikt 

i hur pedagoger utan utökad kompetens på området faktiskt arbetar och vilken 

kompetens de besitter, vilket skulle kunna leda till större överförbarhet.  

Resultatet är baserat på åtta informanter mellan 38-51 år. Här tänker vi att snarlik 

ålder kan påverka vilken syn en människa har på teknik och vad som är god hälsa för 

barn, de strömningar i samhället som vi alla möter under vår uppväxt påverkar oss 

som individer. Ålder behöver inte, men kan, vara en bidragande faktor till vilka 

glasögon du använder för att tolka förskolans läroplan. 

 

Studien hade dragit fördel av att ha större geografisk spridning av informanter samt 

fler informanter för att kunna visa på likheter och skillnader på olika förskolor och 

mellan barngruppernas åldrar. Studien hade vunnit på om intervjufrågorna tydligare 

lyft fram att det var den fysiska hälsan studien inriktade sig på. Genom att 

intervjufrågorna tog upp frågor om hälsa i stället för att aktivt styra in på fysisk hälsa 

genererade det mycket material som var oanvändbart för studien. Trots försök, med 

hjälp av följdfrågor, att styra in tankarna på fysisk hälsa, och genom att studien 

använt sig av det material som vi uppfattat som fysisk aktivitet, kan vi inte garantera 

att informanternas uppfattning om ordet hälsa har haft en annan innebörd än vår 

egen. Bland annat pratade många informanter om barns psykiska hälsa, i form av att 

känna trygghet med personal. Risk finns även för att studien genom frågornas 

formulering kan ha gått miste om informanternas tankar kring just fysisk hälsa. Det 

hade även kunnat vara till fördel för studien om någon av frågorna om digitala 

verktyg kommit först för att hjälpa informanterna att tänka på digitala verktyg i 

kombination med barns fysiska hälsa och rörelseförmåga. Resultatet av frågornas 

utformning ledde till att några informanter leddes till att tänka på digitala verktyg 

samt barns hälsa och rörelseförmåga separat. Vid en större studie behövs det mer 

djupgående intervjuer med ett större fokus på varför-frågor, fler informanter där 

helst ålder, kön och etnicitet är av större variation samt större geografisk spridning. 
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Tanken med en större variation mellan informanterna är att det bättre skulle 

representera de pedagoger som arbetar i verksamheten. 

 

Denna studie anser vi kunna ha betydelse för andra förskollärare eller 

förskollärarstudenter som funderar kring digitala verktyg och barns fysiska hälsa 

samt önskar veta vad forskning visar och hur pedagoger arbetar. Förhoppningsvis 

kan studien väcka tankar och funderingar hos läsaren som påverkar hur denne sedan 

arbetar med barns fysiska hälsa och rörelsebehov med hjälp av digitala verktyg.  

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att det går att använda digitala verktyg framgångsrikt för att främja 

barns fysiska hälsa och rörelsebehov men att det krävs kunskap och engagemang från 

personalen på förskolan, pedagoger som rektorer, samt att utrustningen ska fungera. 

De hinder som informanterna påpekar är i många fall enkla att åtgärda, såsom 

kunskapsbristen eller pedagogernas engagemang. Det är sådant som går att styra 

över själv om inte rektor eller kommun bidrar med kompetensutveckling. Endast 

fantasin sätter gränser för hur digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till 

rörelse.  

5.4 Hur studien bidrar till vår fortsatta yrkesroll 

Studien har bidragit till att öka vår kompetens kring digitala verktyg och hur de kan 

användas för att förbättra barns hälsa. Det är något som vi kommer kunna använda 

oss utav i våra framtida arbeten och vi känner oss mer säkra på hur digitala verktyg 

kan användas för att minimera barnens passiva skärmtid i förskolan.  

5.5 Fortsatt forsking 

För fortsatta studier i detta område skulle det behövas fördjupad forskning av större 

storlek än denna studie kring hur fysisk hälsa och barns rörelsebehov påverkas av 

digitala verktyg. Det kan vara av intresse att studera hur barn påverkas fysiskt och 

psykiskt av att hantera digitala verktyg från ung ålder. Här efterfrågar vi även studier 

från forskare från andra akademier som med andra glasögon kan finna nya 

utvecklingsområden och kanske även besitter andra kunskaper. Bland annat skulle vi 

önska vetenskapligt granskade studier på hur exempelvis ljuset från lärplattornas 

skärmar påverkar barnens syn i längden. Det vore önskvärt om den ganska rikliga 

mängd av populärvetenskapliga studier som redan existerar kring digitala verktyg 

kunde vetenskapligt granskas, för att ta vara på eventuell forskning som redan 

existerar. Det behövs också fler kvantitativa effektstudier där spridningen på alla sätt 

är större mellan informanterna och intervjuerna genom bättre formulerade varför-

frågor går på djupet.   
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Rebecca Samuelsson och Kristin Princis. Vi är två förskollärarstudenter från 

Mälardalens Högskola som skriver vårt examensarbete där vi vill undersöka 

främjandet av barns hälsa och rörelsebehov i kombination med digitala verktyg. Vi 

anser det viktigt att genomföra denna studie då det finns knapphändig forskning 

kring detta 

Vi önskar att intervjua ca 8 personer inom förskolans verksamhet som antingen 

jobbar med digitala verktyg eller med barns hälsa, eller allra helst i kombination.  Vi 

hoppas du kan tänka dig att medverka i vår studie genom att ställa upp på en 30 

minuters intervju! Intervjun kommer vara konfidentiell, med detta menar vi att varje 

intervju får ett fingerat namn och endast vi som intervjuar dig kommer att veta vilka 

som medverkat och vem som svarat vad. Intervjuerna kommer spelas in och 

transkriberas. Materialet kommer att förvaras så att endast vi har tillgång till det och 

raderas efter arbetets slut. Efter att examensarbetet blivit godkänt kommer allt 

material från intervjuerna att makuleras. Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja 

att ta tillbaka dina svar på våra frågor. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen Diva som ni gärna får ta del av. 

  

Kontaktuppgifter: 

Rebecca Samuelsson                         07x-xxxxxxx             

Kristin Princis                                   07x-xxxxxxx   

  

Handledare: Sandra Jederud      

Eskilstuna 18/11-2019  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

1.    Vilket år är du född? 

2.   Vad har du för utbildning? 

3.   Vilket år tog du examen? 

4.   Vad är det för ålder på din barngrupp?  

5.   Vad tänker du på när jag säger “Barns hälsa”?  

6.   Hur tolkar du avsnittet om hälsa ifrån Lpfö 98/18? ”Utbildningen i 

förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att den främjar 

barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.” S. 7. 

7.   Hur arbetar du med barns hälsa och rörelsebehov? Varför?  

8.   Använder du digitala verktyg för att främja barns hälsa och rörelsebehov? 

Varför? Hur? 

9.  Vad anses kunna vara hinder för att arbeta med digitala verktyg? Hur kan 

man komma runt dem? 

10.  Upplever du att barnen självmant vill röra på sig? 

 


