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Abstract 

Aktuell statistik visar att stillasittandet ökar bland barn och unga i Sverige. I läroplanerna för 

förskolan och förskoleklassen skrivs att barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling ska 

främjas, och verksamheterna har således ett viktigt uppdrag i att vända trenden. Den 

forskningsöversikt som presenteras i föreliggande studie visar att ökad rörelseaktivitet kan 

stärka både barns motoriska utveckling och prestationer i skolan. Den visar även att 

pedagogers förhållningssätt och den fysiska miljöns utformning är betydande för barns 

möjligheter till rörelseaktiviteter. Syftet med vår studie är att få ökad förståelse om några 

olika uppfattningar som pedagoger i förskola och förskoleklass har avseende barns 

rörelseaktiviteter utomhus. För att få reda på pedagogernas uppfattningar valde vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer. I resultatet av intervjuerna, som analyserades genom 

variationsteorin, ger de deltagande pedagogerna en tudelad bild av sitt uppdrag. Å ena sidan 

menar de att barn rör sig automatiskt, utan undervisning och oberoende av den omgivande 

miljön. Den främsta meningen med rörelseaktivitet beskrivs vara att barnen ska springa av sig 

utomhus för att orka sitta still inomhus. Å andra sidan anser de sig ha har en central roll i att 

undervisa barnen, och erbjuda samt skapa stimulerande miljöer för rörelseaktiviteter, eftersom 

väl utvecklad motorik har betydelse för utveckling och lärande inom flera områden. En viktig 

slutsats vi drar av studien är att dessa olika synsätt kan påverka barns förutsättningar för 

utveckling och lärande.  

Nyckelord 

Rörelse, rörelseaktivitet, fysisk aktivitet, utomhus, variationsteori, undervisning, förskola, 

förskoleklass. 
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Inledning 

Det intresse vi har för barns rörelseaktiviteter i förskolans och förskoleklassens utomhusmiljö 

har vuxit fram genom de erfarenheter vi har gjort under vår verksamhetsförlagda del av 

utbildningen på förskollärarprogrammet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en timmes 

fysisk aktivitet om dagen, och i så väl barnkonventionen som läroplanerna framhålls 

betydelsen av, och sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa (Folkhälsomyndigheten 2017, 

FN 1989 art 29, Skolverket 2016a s. 7, 2016b s 21). Vi har upplevt att pedagoger i förskola 

och förskoleklass sällan planerar för fysisk aktivitet, och att de verkar förvänta sig att 

rörelseaktiviteter ska ske automatiskt om barnen får vistas utomhus. Vi har sett att den 

planerade undervisningen istället ofta behandlar matematik, språk och naturvetenskapligt 

innehåll, något som vi tror kan bero på de förändringar i styrdokumenten som skett de senaste 

åren. När förskolans läroplan reviderades 2010 förstärktes och förtydligades det pedagogiska 

uppdraget inom områdena matematik, naturvetenskap, teknik och språkutveckling 

(Utbildningsdepartementet 2010 s. 6–16). 

I läroplanerna för förskolan och förskoleklassen står det dock framskrivet att barnen ska få 

möjlighet att leka och vara fysiskt aktiva i både planerade miljöer som i naturmiljöer. Det står 

även att barnen genom verksamheten ska få förutsättningar att utveckla sina motoriska 

förmågor, och att undervisningen ska ge barnen en möjlighet att förstå sambandet mellan 

fysisk aktivitet och hälsa (Skolverket 2016a s. 7, 9 2016b s. 21, 23). Förskolan har idag över 

en halv miljon inskrivna barn (Skolverket 2016c), och därmed ett viktigt uppdrag att erbjuda 

barn fysisk aktivitet tidigt i livet. Vi anser därför att det blir intressant att undersöka hur 

pedagoger ser på barns rörelseaktiviteter i förskola och förskoleklass. Med rörelseaktiviteter 

avser vi i den här studien en bred definition inräknat alla fin- och grovmotoriska rörelser vid 

vilka barns aktivitet är över vilonivå. I vår studie har tre teman vuxit fram under 

arbetsprocessen. Det första temat behandlar rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling 

och lärande. Det andra temat handlar om utomhusmiljöns betydelse för barns 

rörelseaktiviteter, det tredje och sista temat berör pedagogers roll i barns rörelseaktiviteter. 

Utifrån dessa teman har vi satt rubriker för avsnitten i vår studie samt formulerat 

frågeställningarna i anslutning till syftet. Studien bidrar med en inblick i några pedagogers 

uppfattningar om rörelseaktiviteter utomhus och hur dessa kan förstås genom variationsteorin. 

Vår studie blir intressant för pedagoger i förskola och förskoleklass eftersom den sätter 

pedagogers uppfattningar om rörelseaktiviteter i ett undervisnings- och lärandeperspektiv. 
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Bakgrund 

Kommande avsnitt ger en inblick i vad läroplanerna, skollagen och FN:s barnkonvention 

nämner angående barns fysiska aktivitet, vilket åtföljs av en kort redogörelse av aktuell 

debatt. Därefter presenteras ett historiskt perspektiv på rörelse och hur synen på kroppen har 

förändrats över tid. Vidare behandlas begreppet motorisk utveckling och rörelseaktiviteters 

betydelse för barns utveckling och lärande, och till sist hur miljö och pedagoger kan påverka 

barns fysiska aktivitet. 

Skollagen, barnkonventionen och läroplanerna 

Enligt barnkonventionen ska barns utbildning ge möjlighet till fysisk utveckling, vilket även 

framhålls i skollagen där det står att skolan ska erbjuda barn en god miljö och främja hälsa 

(FN 1989 art. 29, Skollag 2010 2 kap. 25§, 8 kap. 8§). Vikten av rörelse, fysisk aktivitet och 

utomhusvistelse speglas även i läroplanerna för förskolan och förskoleklassen där 

rörelseaktiviteter lyfts fram både som innehåll och form för undervisningen (Skolverket 2016a 

s. 7, 9, 2016b s. 21). Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten erbjuda barnen 

situationer för lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vistelsen utomhus bör ge barnen 

möjlighet till lek och andra aktiviteter, både i naturmiljö och planerad miljö (Skolverket 

2016a s. 7). Förskolan ska även stimulera barns utveckling av motorik, kroppsuppfattning och 

koordination samt deras förståelse för hälsa och välbefinnande (Skolverket 2016a s. 9). I 

läroplanen för förskoleklassen står det också att undervisningen ska syfta till att främja barns 

utveckling genom bland annat lek och rörelse. Barnen ska dessutom få möjlighet att utveckla 

en allsidig rörelseförmåga genom vistelse i olika naturmiljöer och deltagande i fysiska 

aktiviteter (Skolverket 2016b s. 20). Därtill ska barnen erbjudas möjlighet att utveckla 

förståelse för hälsa och välbefinnande samt få förutsättningar att upptäcka rörelseglädje för att 

därigenom utveckla sitt intresse för fysiska aktiviteter (Skolverket 2016b s. 21). 

Aktuell debatt 

Den nordiska rekommendationen från Folkhälsomyndigheten (2017) är att barn ska vara 

fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag i olika former av aktiviteter. Långt ifrån alla svenska 

barn når upp till den nivån, vilket påvisats i en ny studie där endast 22% av flickorna och 44% 

av pojkarna nådde den dagliga rekommendationen för fysisk aktivitet (Folkbladet 2017). 

Berglind, som är folkhälsoforskare vid Karolinska institutet, menar att tron på att det löser sig 

själv och att barn rör sig tids nog inte är en hållbar lösning. Enligt Berglind har stillasittandet 

ökat hos hela befolkningen under de senaste 17 åren från cirka 25 timmar i veckan till över 50 
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timmar. Barn i Sverige är fysiskt inaktiva 69% av den vakna tiden och denna siffra ökar ju 

äldre barnen blir, särskilt mycket hos flickor (Dagens industri 2017). Folkbladet (2017) 

rapporterar att det materiella välståndet ökar i Sverige, men trots det mår barn och unga allt 

sämre både psykiskt och fysiskt. Alarmerande statistik visar att svenska 4-åringar är de mest 

stillasittande i hela Europa och många unga har redan i tidig ålder kontakt med fysioterapeuter 

då de fått problem med sin hälsa (Folkbladet 2017). 

Barns motoriska utveckling 

Barns rörelseaktiviteter och motoriska utveckling ses enligt Sandborg Holmdahl och Jansson 

(1992 s. 15) som beroende av barnets fysiska, psykiska, sociala och emotionella 

förutsättningar samt egna vilja och drivkraft att vara fysiskt aktiv. Barns motoriska utveckling 

innebär en utveckling av förmågan att planera rörelser, det vill säga förena en tanke med en 

rörelsehandling, samt att utföra rörelsemönster, till exempel krypa eller gå. Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012 s. 71) förklarar att barns motoriska utveckling tar fart redan som spädbarn 

då barnet har en hög tyngdpunkt med ett stort huvud i förhållande till kroppen. Under de 

första två åren i barnets liv växer kroppen och proportionerna förändras drastiskt under kort 

tid där huvudet kommer att stå för en allt mindre del av kroppslängden i takt med att ben och 

torso blir längre. Tyngdpunkten förflyttas från huvudet och nedåt, för att slutligen som vuxen 

ligga ungefär vid ljumsken (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 72). Betydande för barns 

motoriska utveckling är förmågan att uppfatta omvärlden med sinnena, för att sedan med 

hjälp av de samlade intrycken koordinera kroppens rörelser i förhållande till den aktuella 

situationen (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 83–85, 91). 

Motorisk utveckling – en del av en helhet 

Hammar och Johansson (2013 s. 10) argumenterar för att motorik och inlärningsförmåga är 

nära förbundet med varandra. Författarna hävdar att god motorik skapar förutsättningar för 

barnet att fokusera på den mentala aspekten av en uppgift, medan motoriska svårigheter kan 

störa koncentrationen. Ett barn med väl utvecklad kognitiv förmåga, men som är fördröjd i sin 

motoriska utveckling riskerar därför att underprestera i lärandesituationer (Hammar & 

Johansson 2013 s. 10). Lärare bör därför söka förståelse för barns utveckling som en del av en 

helhet, ett så kallat holistiskt synsätt, där barns samtliga färdigheter ses påverka förmågan att 

prestera i olika sammanhang (Hammar & Johansson 2013 s. 13). 

Detta lyfter även Sandborg Holmdahl och Jansson (1992 s. 15) som skriver att barns 

kognitiva, sociala, emotionella och motoriska utveckling står i relation till varandra och 
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påverkar barnets prestationsförmåga både nu och i framtiden. De barn som utvecklat 

grundläggande motorik innan de börjar skolan har ofta bättre förutsättningar att ta sig an de 

krav och utmaningar som skolan kan innebära. Förmågan att koordinera rörelser blir 

betydande för de mest vardagliga sysslorna i skolan. Att röra sig behärskat i klassrumsmiljön 

och att förmå att utföra finmotoriska rörelser som att skriva eller klippa blir avgörande både 

för barnets självkänsla och för klassens möjlighet till studiero (Sandborg Holmdahl & Jansson 

1992 s. 16–18). Dessutom har barn som upplever att de klarar av en motorisk uppgift större 

möjlighet att ingå i lekar med andra, medan barn som blir osäkra riskerar att hamna vid sidan 

av då rörelselekar tar fart (Sandborg Holmdahl & Jansson 1992 s. 19). Barns motoriska 

utveckling kan därför ses ha en betydande roll i barns sociala och emotionella utveckling. Ett 

barn som känner att det kan, vill och vågar får goda förutsättningar att våga delta i rörelselek 

med andra, vilket i sin tur ger barnet möjlighet att vidareutvecklas motoriskt (Hammar & 

Johansson 2013 s. 25). 

Miljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter 

Langlo Jagtøien (2000 s. 98) skriver att inom- och utomhusmiljön i förskolan ger olika 

förutsättningar för barns rörelseaktivitet, då det finns begränsningar i inomhusmiljön vad 

gäller rörelseaktiviteter som kräver stort utrymme. När barn vistas i utomhusmiljö får de 

möjlighet att uppleva och se lärandet som en del av en helhet (Friluftsfrämjandet 2009 s. 16). 

I utomhusmiljön får även barn och vuxnas fantasi stort utrymme, eftersom utomhusmiljön inte 

är kopplad till något särskilt ämnesområde (Friluftsfrämjandet 2009 s. 22). Under de senaste 

decennierna har dock barns möjlighet att röra sig fritt utomhus begränsats i takt med 

samhällsförändringar som ökad trafik i bostadsområden och att barn spenderar mer tid vid 

förskola och skola. Barns möjligheter att röra sig påverkas även av hur inbjudande närmiljön 

är för olika handlingar och aktiviteter. Att erbjuda barnen miljöer där de kan röra sig fritt kan 

skapa en positiv spiral av utforskande och handlingar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 

149–150). 

Pedagogers roll i barns motoriska utveckling 

I förskolan och förskoleklassen ska barnen få förutsättningar att utvecklas motoriskt, och 

pedagogerna har ett viktigt uppdrag att leda undervisningen och möta varje barn på deras nivå 

(Skolverket 2016a s. 6, Skolverket 2016b s. 21). Leken är ett värdefullt medium för barns 

motoriska utveckling. I leken kan pedagoger inta olika roller för att uppmuntra barn att leka 

rörelselekar, exempelvis genom att leka med eller bredvid barnen för att inspirera dem, eller 
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att göra barnen engagerade genom att starta och leda barnen i lekar med betoning på rörelse 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 29–33). För att leda barn i rörelseaktiviteter krävs att 

pedagogen förmår att planera för, organisera, leda och följa upp undervisningen i den aktuella 

barngruppen (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000 s. 124–126). Pedagogen behöver därtill 

kunskaper om barns fysiska och motoriska utveckling samt ett genomtänkt förhållningssätt 

eller en metod att bygga undervisningen på för att kunna möta varje barns behov (Grindberg 

& Langlo Jagtøien 2000 s. 126–127). 

Ett sätt att undervisa är att använda sig av ett utforskande arbetssätt där barnen uppmuntras att 

lösa problem som de själva upptäcker, eller som pedagogerna uppmärksammar genom att 

ställa utmanande frågor om vad barnen skulle kunna göra (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 

s. 45). Ett annat sätt är att instruera hur olika rörelseuppgifter ska gå till, som tillskillnad från 

det utforskande arbetssättet bygger på att pedagogen har en färdig idé om vad barnet skulle 

kunna lära (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 46). Pedagogerna har även ansvar för att 

skapa en stimulerande miljö för barnen, eftersom miljö och material blir betydande för barns 

vilja och möjlighet till rörelseaktiviteter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 47). För att 

barnen ska uppleva miljön som inbjudande blir det viktigt att pedagogerna är lyhörda för 

barns önskemål om förändringar i miljö och material (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000 s. 

99). 

Forskningsöversikt 

Detta avsnitt belyser forskning i form av avhandlingar och vetenskapliga artiklar med fokus 

på barns rörelseaktiviteter utomhus. Sökningar har genomförts via Högskolan Dalarnas 

bibliotek, Summon, Libris, Google Scholar, Google, och ERIC. De sökord vi använt, i olika 

kombinationer, är motorik, rörelse, fysisk aktivitet, lek, fysisk miljö, utomhusmiljö, utemiljö, 

förskola, barn, early childhood, motor, play, preschool, kindergarten, physical, activity. I 

följande avsnitt presenteras vår forskningsöversikt uppdelade efter vår studies teman; 

rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling och lärande, utomhusmiljöns betydelse för 

barns rörelseaktiviteter samt pedagogers roll i barns rörelseaktiviteter. 

Rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling och lärande 

Under början av 2000-talet genomförde Ericsson (2003 s. 93) en interventionsstudie i Sverige 

där barn i lågstadiet fick ökat antal pass av rörelseaktivitet varje vecka. Huvudsyftet med 

studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan barns motorik, 
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koncentrationsförmåga och prestationer i skolan (Ericsson 2003 s. 19). Tre grupper med 

sammanlagt 251 barn i årskurs 1–3 ingick i studien. I två grupper genomfördes en 

intervention med ökad rörelseaktivitet, medan den tredje fungerade som kontrollgrupp. 

Barnen i interventionsgrupperna deltog i fem planerade rörelsepass i veckan fördelade till ett 

om dagen, med möjlighet till ett extra rörelsepass vid behov, medan barnen i kontrollgruppen 

fortsatte med den ordinarie idrottsundervisningen om två pass i veckan (Ericsson 2003 s. 92–

93). Studien inleddes med observationer av samtliga grupper, och fortlöpte sedan med 

återkommande observationer årligen i tre års tid (Ericsson 2003 s. 98–99). Observationerna 

genomfördes i för barnen naturliga sammanhang där de observerades i lek och rörelse utifrån 

ett observationsschema (Ericsson 2003 s. 101–102). 

För att bedöma barns förändrade koncentrationsförmåga och skolprestationer över tid fick 

både lärarna och föräldrarna göra en skattning av varje enskilt barns koncentrationsförmåga 

utifrån ett frågeformulär om tio frågor (Ericsson 2003 s. 109). Dessutom gjordes 

uppföljningar av barns prestationer inom områdena matematik och språk. Lärarna observerade 

barns läs- och skrivkunnighet i olika sammanhang, och inom matematik gjordes även utvalda 

kunskapsprov (Ericsson 2003 s. 113–114).  

Studiens resultat visade att både pojkars och flickors motorik förbättrades hos de barn som 

ingick i interventionen, jämfört med kontrollgruppen. Mätningarna visade på stora skillnader 

mellan interventionsgrupperna och kontrollgruppen vad gällde motoriska färdigheter, något 

som Ericsson (2013 s. 131–132) menar skulle kunna kopplas till den ökade fysiska 

aktiviteten. Studien visade även att de barn som inledningsvis upplevts vara i störst motoriska 

svårigheter hade förbättrat sina motoriska förmågor mest under interventionen, detta jämfört 

med barn i motsvarande svårigheter i kontrollgruppen (Ericsson 2003 s. 133). Resultatet av 

studien pekade också på att ökad fysisk aktivitet hade betydelse för barnens skolprestationer, 

då en förbättring i resultat kunde urskiljas (Ericsson 2003 s. 160). Även i detta sammanhang 

var det de barn som var i motoriska svårigheter som visade sig gynnas mest av interventionen 

(Ericsson 2003 s. 167). Studien syftade också till att undersöka sambandet mellan fysisk 

aktivitet och koncentrationsförmåga. Resultatet visade inga direkta kopplingar mellan den 

ökade fysiska aktiviteten i interventionsgruppen och barnens koncentrationsförmåga, jämfört 

med kontrollgruppen (Ericsson 2003 s. 150).  

Ovanstående resultat styrks även i senare forskning. Under en nioårsperiod genomförde Fritz 

(2017 s. 51) en interventionsstudie i Sverige där 185 pojkar och 153 flickor i skolår 1–9 
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deltog. Ett av studiens delsyften var att ta reda på om ökad fysisk aktivitet kunde förbättra 

barns skolresultat (Fritz 2017 s. 37). Hypotesen som prövades var att ökad rörelseaktivitet 

skulle förbättra barns skolresultat, särskilt hos pojkar då de generellt bedömdes ha större 

utvecklingspotential vid studiens start. Studiens resultat bekräftade denna hypotes, och 

författaren argumenterar därför för en utökad schemalagd fysisk aktivitet för svenska skolbarn 

(Fritz 2017 s. 39, 65). 

Miljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter 

Mårtensson (2004 s. 25–26) har studerat barns utomhuslek på förskolegården med fokus på 

huruvida förskolegårdens karaktär påverkar lekens kvalitet. Studien genomfördes på två 

kommunala förskolegårdar som enligt Mårtensson (2004 s. 42) kan ge en någorlunda 

representativ bild av svenska förskolor i allmänhet. I studien har insamlande av data skett 

genom observationer med videostöd, deltagande observationer, samtalsintervjuer och 

aktivitetskartor. Resultatet från studien visade att omgivningen runt lekredskapen har stor 

betydelse för hur barnen använder dessa i sin lek (Mårtensson 2004 s. 42). Mårtensson (2004 

s. 132) menar därför att gårdsmiljön bör planeras så att barnen uppfattar den som intressant 

och möjlig att utforska. Resultatet visade även att barns rörelse är ett återkommande inslag i 

leken utomhus och dessa rörelseaktiviteter är kopplade till olika platser på förskolegården 

(Mårtensson 2004 s. 119). Barnen i studien visade sig också använda rörelse för att initiera lek 

med andra och många gånger anslöt sig flera barn till leken genom att upprepa en 

rörelsehandling, som att exempelvis klättra, rulla eller snurra (Mårtensson 2004 s. 120–122).  

Quiñones Padovani (2009 s. 1) har genomfört en studie om barns fysiska aktivitet med 

bakgrund i överviktsproblematiken i USA. Författaren skriver att även barnfetma ökat 

drastiskt under de senaste decennierna, och menar därför att den amerikanska förskolan bör 

vidta åtgärder för att erbjuda barnen meningsfulla fysiska aktiviteter i förskolan (Quiñones 

Padovani 2009 s. 1). Studien har genomförts på en amerikansk förskola med barn i åldern 4–5 

år med syftet att studera leksakers inverkan på barns fysiska aktivitet utomhus (Quiñones 

Padovani 2009 s. 3, 25). Under en tremånadersperiod utfördes 35 observationer med hjälp av 

stegräknare och videoobservationer (Quiñones Padovani 2009 s. 59). Inför studien 

genomfördes mätningar av barnens fysiska aktivitet. Sedan introducerades nytt lekmaterial, 

och barnens rörelseaktiviteter följdes därefter upp med nya mätningar. Lekmaterialet bestod 

av rockringar, bollar, piltavlor, hopprep och små häcklöpningshinder och varje material 

introducerades var för sig (Quiñones Padovani 2009 s. 4, 30–31). Resultatet visade att barns 
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fysiska aktivitet ökade nämnvärt när nytt material introducerades men att barnen sedan 

tappade intresset för det. Bollar var det som användes flitigast av barnen vilket kan förklaras 

med att barnen fann många användningsområden med dessa (Quiñones Padovani 2009 s. 57). 

Även Eriksson Bergström (2013 s. 8) har studerat möjligheter och begräsningar i förskolans 

fysiska miljö samt hur relationen mellan miljö, pedagoger och barn ser ut. Syftet med studien 

var att analysera och beskriva barnens möjligheter att utföra aktiviteter i förskolan, och hur 

miljö, material och pedagogers förhållningssätt påverkar dessa möjligheter (Eriksson 

Bergström 2013 s. 9). Studien, som var av etnografisk karaktär, omfattade tre 

förskoleavdelningar och pågick över en tidsperiod av flera terminer. Insamlande av data 

skedde med hjälp av videoobservationer med fokus att studera barns aktiviteter, intervju för 

att ta reda på pedagogers syn på miljön samt fältboksanteckningar och foton (Eriksson 

Bergström 2013 s. 54, 62). Barnens möjligheter att utföra aktiviteter visade sig begränsas av 

en planerad miljö, där särskilda rum eller platser var skapade för bestämda ändamål. En 

slutsats som presenterades i studien var att miljön bör vara utformad så att den kan tolkas och 

användas på många sätt för att barn ska erbjudas goda förutsättningar att utföra olika 

aktiviteter (Eriksson Bergström 2013 s. 128–131, 184).  

Pedagogers roll för barns rörelseaktiviteter 

Eriksson Bergströms (2013 s. 181) studie visade att pedagogerna i studien lade stor vikt vid 

organisering av såväl miljö och material som barn, vilket påverkade barns möjligheter i leken 

på förskolan. Vidare menar författaren att de regler som var bestämda av vuxna i syfte att 

organisera visade sig kunna bli hindrande i barns lek. När alla barn inte fick möjlighet att 

påverka verksamhetens utformning ledde det till mer omfattande reglering genom att 

pedagoger verbalt styrde barnen. För att undvika detta skulle pedagogerna kunna formulera ett 

gemensamt arbetssätt och innehåll tillsammans med barnen (Eriksson Bergström 2013 s. 181–

182). Att gemensamt arbeta fram en meningsfull tillvaro för varje barn är dock enligt Eriksson 

Bergström (2013 s. 181–182) en utmaning i sig, eftersom det innebär en förhandling där olika 

perspektiv och synsätt möts, en process som dessutom i slutändan kontrolleras av de vuxna. 

Även Barker, Bergentoft och Nyberg (2017 s. 12–13) påvisar att pedagogers olika sätt att 

förhålla sig till planering och organisering av undervisning kan få konsekvenser för barns 

möjlighet till lärande. Författarna har gjort en forskningsöversikt som behandlar de senaste tio 

årens artiklar avseende idrottsundervisning i skolsammanhang. Syftet med studien var att 

sammanställa det som skrivits inom området för att ge en överblick av forskningsläget 
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(Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 1). Genom sökningar i elektroniska 

forskningsdatabaser samlades forskningsartiklar in och analyserades. Antaganden om 

kunskap, lärande, och utveckling blev utgångspunkter för den tematisering som sedan följde. 

Studien resulterade i att fyra perspektiv på rörelseutveckling kunde urskiljas och konstateras 

(Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 4–6). 

Det första perspektivet liknar rörelseutveckling vid datorprogrammering, där inlärningen 

uppfattas ske genom att barnet ”programmerar in” rörelsescheman i hjärnan. Dessa scheman 

anses utvecklas och förfinas över tid, och med det utvecklar barnet sin rörelseförmåga. 

Lärarens roll i sammanhanget uppges bli att ge barnen respons på rörelser för att skapa 

förutsättningar för en utveckling i riktning mot ett förfinat och tillslut automatiserat 

rörelsemönster (Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 6). Det andra perspektivet är inspirerat 

av naturvetenskapliga förklaringar. Barnet jämförs med en organism som rör sig i förhållande 

till tre olika faktorer; sina fysiska förutsättningar, den omgivande miljön och den uppgift som 

ska genomföras. Lärandet ses vara dynamiskt, och att barnet utvecklas genom självreglering i 

förhållande till de tre faktorerna. Självreglering jämförs i artikeln med en skidåkare som 

anpassar sina rörelser till ojämnheter i skidbacken. I synsättet uttrycks lärarens uppgift bli att 

skapa lärtillfällen där barnen får utrymme att utmanas så att de får förutsättningar att 

självreglera, snarare än att instruera barnen hur de ska röra sig (Barker, Bergentoft & Nyberg 

2017 s. 7). Ett tredje perspektiv som framträdde framhåller barn som av naturen rörelseaktiva, 

nyfikna och spontana. Det påstås att barn kommer att röra sig utan formell undervisning 

eftersom de har ett behov av att göra det. Läraren bör enligt detta perspektiv försöka ta tillvara 

barns naturliga intresse för rörelseaktiviteter (Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 8). Det 

fjärde och sista perspektivet som kunde urskiljas i forskningsöversikten förklarar att barns 

rörelseförmåga utvecklas i utforskande processer där de upptäcker vilka rörelser som är 

möjliga, och hur dessa rörelser känns. Lärarens roll beskrivs vara att genom dialog med 

barnen uppmärksamma dem på vilka förmågor de utvecklar i samband med olika rörelser, och 

hur de upplever detta (Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 9–10).  

Barker, Bergentoft och Nyberg (2017 s. 12–13) menar att de fyra perspektiven påverkar hur 

pedagoger planerar för undervisning, och således barns förutsättningar att lära. De poängterar 

även att perspektiven inte behöver utesluta varandra, istället menar de att olika sätt att bedriva 

undervisning kompletterar varandra. Detta eftersom undervisningen kan behöva anpassas för 

att möta olika målgrupper vilka lär på olika sätt (Barker, Bergentoft & Nyberg 2017 s. 12–

13.) 
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Sammanfattning 

Vår forskningsöversikt visar att det finns ett samband mellan fysisk miljö, pedagogers 

förhållningssätt och barns rörelseaktiviteter. Både Mårtensson (2004) och Quiñones Padovani 

(2009) menar att gårdsmiljön och omgivningarna påverkar barns möjligheter till lek. Detta 

styrker även Eriksson Bergström (2013) som samtidigt betonar pedagogens roll i att utveckla 

miljön för att den ska erbjuda barnen många möjligheter till aktivitet. Vidare menar både 

Eriksson Bergström (2013) och Barker, Bergentoft och Nyberg (2017) att barns möjligheter 

till fysisk aktivitet blir avhängigt pedagogens förhållningssätt. 

Ericsson (2003) lyfter vikten av rörelseaktiviteter för barns utveckling och lärande och menar 

att barns skolprestationer påverkas positivt av fysisk aktivitet. Även Fritzs (2017) studie 

påvisar liknande resultat och framhåller att ökade rörelseaktiviteter främjar barns resultat i 

skolan. Vår forskningsöversikt visar att pedagogers förhållningssätt och den fysiska miljön 

blir avgörande för barns möjligheter till utveckling och lärande, men också betydelsen av 

fysisk aktivitet för barns utveckling av motorik och för deras skolprestationer.  

  



 

11 
 

Syfte och frågeställningar 

Pedagoger i förskola och förskoleklass har ett viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för 

barn att vara fysiskt aktiva och utveckla sin rörelseförmåga (Skolverket 2016a s. 9, 2016b s. 

21). Därför anser vi att det blir intressant att få kunskap om några olika uppfattningar 

pedagoger har angående barns rörelseaktiviteter utomhus, och hur dessa kan förstås. 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse om några olika uppfattningar som pedagoger i 

förskola och förskoleklass har avseende barns rörelseaktiviteter utomhus. 

 

Frågeställningar 

Frågeställningarna har skapats utifrån våra tre teman; rörelseaktiviteters betydelse för barns 

utveckling och lärande, utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter samt 

pedagogers roll i barns rörelseaktiviteter. 

 

• Vilken betydelse anser pedagoger att rörelseaktiviteter har för barns utveckling och 

lärande i förskola och förskoleklass? 

 

• Vilken betydelse uppfattar pedagoger att utomhusmiljön har för barns 

rörelseaktiviteter i förskola och förskoleklass? 

 

• Vilken roll anser sig pedagoger i förskola och förskoleklass ha i barns 

rörelseaktiviteter utomhus?  

 

Metod 

Redan tidigt i arbetsprocessen fastslog vi intentionen att få ökad kunskap om pedagogers 

uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i förskola och förskoleklass. Inledningsvis 

stod det dock inte klart vilka teorier och begrepp som skulle användas för att analysera 

respondenternas svar, vilket kan jämföras med ett induktivt sätt att söka kunskap. Att ta en 

induktiv ingång i forskningsområdet gör det möjligt för den som genomför studien att pröva 

olika ingångar och förklaringar, till skillnad från en deduktiv ansats där det finns ett 

förutbestämt antagande eller teori som ska prövas mot det insamlade materialet (Fejes & 

Thornberg 2015 s. 23–24, Larsen 2009 s. 22–23).  
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Metodval - Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer 

Med utgångspunkt i att få ökad förståelse om pedagogers uppfattningar avseende barns 

rörelseaktiviteter utomhus valde vi kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. 

Kännetecknande för den kvalitativa intervjun är att den bör syfta till att söka djupare 

förståelse för intervjupersonens livsvärld, erfarenheter och uppfattningar av en fråga eller ett 

fenomen (Kvale & Brinkmann 2014 s. 46–47). För att möjliggöra en sådan inblick i 

pedagogernas upplevelser valde vi att genomföra halvstrukturerade intervjuer. 

Halvstrukturerade intervjuer kan skapa förutsättningar för ett samtal som inte är begränsat till 

slutna frågor, men ändå är mer strukturerat än ett vardagligt samtal (Kvale & Brinkmann 2014 

s. 45). Vi ansåg att denna intervjuform skulle ge tillräcklig struktur för att pedagogerna skulle 

tala om de teman som låg till grund för våra frågeställningar, utan att bli allt för styrande. När 

intervjufrågor formuleras blir det också viktigt att fundera över vad studien avser att 

producera för typ av kunskap. Om studien syftar till att ta reda på intervjupersonernas 

uppfattning om ett fenomen, likt vår studie, blir intervjufrågor som behandlar personers 

attityder, värderingar och känslor om företeelsen särskilt intressanta (Larsen 2009 s. 86). Med 

det i åtanke skapades en intervjuguide med frågor som syftade till att lyfta in dessa 

dimensioner i intervjusamtalen (Bilaga 1). Vid intervjuer med på förhand formulerade frågor 

bör intervjuaren även i förväg ta ställning till vilka följdfrågor som kan bli aktuella för att 

informanten ska få förutsättning att utveckla sina resonemang (Larsen 2009 s. 87). Inför 

studien preciserades därför även ett antal följdfrågor som stöd till intervjufrågorna (Bilaga 1). 

Urval  

En kvalitativ intervju förutsätter respondenter som har kunskap och erfarenhet inom det 

aktuella området och därmed har möjlighet att ge autentiska utsagor baserade på sina 

upplevelser (Kihlström 2007 s. 49). Då vi ville få ökad kunskap om pedagogers syn på 

rörelseaktiviteter i förskola och förskoleklass var det givet att vi kontaktade pedagoger inom 

dessa verksamheter. Intentionen med urvalet var inte att göra jämförelser mellan 

verksamheterna, utan att kunna få så många olika perspektiv på barns rörelseaktiviteter som 

möjligt. Avsikten med att få olika perspektiv var att kunna analysera vilka konsekvenser de 

kan ha för barns rörelseaktiviteter. Vi valde att avgränsa oss till förskollärare och 

fritidspedagoger eftersom de har kvalificerad utbildning inom det pedagogiska fältet och 

dessutom bär det formella ansvaret för undervisningen i de aktuella verksamheterna. 

Pedagogerna i vår studie har 23–40 års yrkeslivserfarenhet och flera av dem har varit 

verksamma i både förskola och förskoleklass, i vissa fall även särskola, fritidshem och inom 
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specialpedagogik. Samtliga pedagoger arbetar vid en förskola eller förskoleklass i en mindre 

stad i Mellansverige. De sex pedagoger som utgjorde intervjupersoner för vår studie var för 

oss kända sedan tidigare då vi etablerat kontakt med dem under den verksamhetsförlagda 

delen av utbildningen på förskollärarprogrammet. Urvalet grundar sig därför både i att dessa 

pedagoger föll inom ramen för den grupp vi hade för avsikt att intervjua, samt att dessa 

personer redan fanns i vår direkta närhet. Således var valet av intervjupersoner både ett 

ändamålsenligt och bekvämlighetsurval. 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är av stor vikt för forskningens kvalitet och genomförande samt för att 

resultat ska tillhandahållas på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet 2011 s. 2). I vår studie har 

vi tagit hänsyn till de fyra huvudkrav som vetenskapsrådet tagit fram gällande forskning inom 

humaniora och samhällsvetenskap. Huvudkraven innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som sammantaget kännetecknar 

god forskningssed (Vetenskapsrådet 2002 s. 5–6). Informationskravet innebär att samtliga 

deltagare ska informeras om studiens syfte samt vilken roll och vilka villkor deras deltagande 

innebär. Medverkandet i studien ska vara frivilligt och de berörda ska alltid ha möjlighet att 

avbryta sitt deltagande, detta utgör därmed samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 7–9). 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innefattar hur data behandlas och konstaterar att 

alla deltagare i studien ska förbli oidentifierbara samt att tystnadsplikt råder från forskarens 

sida angående enskilda personer. Slutligen ska den data som samlats in under studien enbart 

användas i forskningssyfte för det ändamål som tidigare delgetts (Vetenskapsrådet 2002 s. 

12–14). Vi tog hänsyn till dessa huvudkrav genom att tillfråga respondenterna angående 

deltagande via ett informationsbrev där syftet med studien beskrevs, att deras deltagande var 

helt frivilligt och hur insamlande av data, i detta fall intervjuer, skulle gå till (Bilaga 2). De 

fick även information om att konfidentialitet råder och att insamlade data enbart används i den 

aktuella studien. För att uppfylla konfidentialitetskravet har samtliga intervjuinspelningar 

raderats efter transkribering och intervjupersonernas namn har fingerats i den slutgiltiga 

versionen av arbetet. 

Genomförande  

Inför intervjuerna informerades pedagogerna skriftligt om syftet med studien och villkoren för 

deras deltagande. Detta förtydligades sedan muntligt inför varje intervjutillfälle. Intervjuerna 

utgick från en intervjuguide (Bilaga 1), och genomfördes inom en tidsram på 30 minuter vid 
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pedagogernas respektive arbetsplatser. Vi genomförde tre enskilda intervjuer var, och 

samtliga pedagoger intervjuades i anslutning till en arbetsdag. Fyra intervjuer genomfördes i 

avskilda rum, medan två intervjuer genomfördes i lokaler där pedagogisk verksamhet pågick. 

Samtalen spelades in med digitala inspelningsprogram på smarttelefoner och surfplattor, och 

transkriberades sedan till text. 

Studiens tillförlitlighet 

Vi valde att intervjua pedagoger i förskola och förskoleklass med lång erfarenhet av arbete i 

olika verksamheter med yngre barn. Att välja respondenter med lång erfarenhet inom det 

område som är aktuellt för intervjun skapar förutsättningar att få svar som är baserade på 

kunskaper och erfarenheter som grundats empiriskt över tid. Det tillskillnad från respondenter 

med liten eller ingen praktisk erfarenhet inom området, vilka riskerar att basera sina svar på 

tyckande och därmed äventyra studiens tillförlitlighet (Kihlström 2007 s. 49). Den som 

genomför en kvalitativ intervju bör även överväga att anteckna sina förutfattade meningar om 

ämnet som ett steg att säkra kvalitén, eftersom dessa undermedvetna tankar annars riskerar att 

påverka både intervjufrågorna och tolkningen av respondenternas svar (Kihlström 2007 s. 48–

49). Med det i åtanke valde vi att inledningsvis sammanfatta våra tankar om studiens 

betydelse, aktuell debatt, våra egna erfarenheter samt litteratur och forskning inom området 

innan intervjuerna genomfördes, vilket synliggörs i de inledande avsnitten. 

Genom kvalitativa intervjuer ges respondenterna utrymme att svara och det är möjligt att 

ställa förtydligande frågor under forskningsprocessens gång. Detta skapar goda 

förutsättningar att få välutvecklade intervjusvar som blir relevanta och kan analyseras mot 

studiens frågeställningar (Larsen 2009 s. 80–81). För att ytterligare stärka studiens kvalitet är 

det av stor vikt att forskaren reflekterar över studiens tillförlitlighet, att data samlas in och 

behandlas på ett korrekt sätt, och exakthet genomsyrar forskningsprocessen (Larsen 2009 s. 

81). Med intervju som metod finns risk att respondenten påverkas av situationen vilket kan ha 

betydelse för vad som sägs vid just det tillfället (Kvale & Brinkmann 2014 s. 295). Att spela 

in intervjuer kan stärka studiens tillförlitlighet då allt som berättas kommer med, och även hur 

det berättas (Kihlström 2007 s. 232). För att stärka studiens tillförlitlighet har vi därför utgått 

ifrån en intervjuguide samt spelat in alla intervjuer, vilka därefter transkriberades för att skapa 

så likvärdiga omständigheter kring intervjumaterialet som möjligt inför analysen. 
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Bearbetning av data 

De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 

220) är en lämplig form för vidare analys. Författarna menar vidare att det är viktigt att 

reflektera över de tolkningsmässiga problem som kan uppstå vid bearbetning av en utskrift. 

Utskrifterna bör därför konstrueras på ett så snarlikt sätt som möjligt då denna 

tolkningsprocess påverkar intervjuforskningens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann 2014 s. 

221–226). Med hänsyn till detta omsatte vi ljudinspelningarna till skrift i nära anslutning till 

intervjutillfällena. Det gjorde det möjligt för oss att minnas detaljer från intervjuerna då vi 

formulerade utskrifterna. Vi diskuterade dessutom med varandra hur vi upplevt pedagogernas 

inställning till deltagandet, och hur det kan ha påverkat intervjusvaren. Utskrifterna 

bearbetades sedan genom att vi försökte utläsa mönster i intervjusvaren, i form av likheter och 

skillnader. Utifrån våra teman; rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling och lärande, 

utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter samt pedagogers roll i barns 

rörelseaktiviteter syntetiserades pedagogernas utsagor, vilka presenteras i resultatavsnittet. 

Teori som redskap för bearbetning 

Inom forskning bör teori ses som ett redskap för att utveckla en djupare förståelse för något 

vid analys av ett empiriskt material (Dimenäs 2007 s. 104–105, Holm 2007 s. 107). Det är 

viktigt att undersöka vilken teoretisk utgångspunkt som kan vara relevant utifrån studiens 

syfte och insamlade data, samt att reflektera över sina egna uppfattningar om det berörda 

forskningsområdet, då de kan påverka valet av teori. Ett sätt att tolka det insamlade materialet 

är att låta teori belysa ett fenomen på ett sätt som inte gjorts tidigare (Nilholm 2016 s. 133–

134). I vår studie användes variationsteorin vilken utvecklats i klassrumsmiljö för att ta fram 

kriterier för god undervisning. Variationsteorin och dess begrepp möjliggör en analys av 

pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter utomhus i ett undervisnings- och 

lärandeperspektiv, vilket möjligen kan bidra med en ny eller ökad förståelse för området. 

Teoretiska utgångspunkter 

Då studien syftade till att få ökad förståelse om några olika uppfattningar pedagoger i förskola 

och förskoleklass har avseende barns rörelseaktivitet utomhus valde vi att analysera insamlade 

data genom variationsteorin, vilken bygger på fenomenografin. Inom fenomenografin 

förklaras att människor i medvetandet strukturerar intryck från omvärlden. Intrycken 

struktureras så att vissa aspekter av en företeelse eller ett objekt blir framträdande medan 

andra delar inte ägnas lika stor uppmärksamhet (Mun Ling 2014 s. 26–27). Medvetandet ses 
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vara delat i tre aspekter. Den första aspekten, temat, är det objekt som är centralt för 

medvetandet. Den andra aspekten, det tematiska fältet, är de upplevelser av den omgivande 

världen som har en direkt koppling till temat. Den tredje aspekten av medvetandet, 

marginalen, är allt det som upplevs i samma stund men som saknar koppling till temat (Mun 

Ling 2014 s. 26–27). De tre aspekterna för medvetande inom fenomenografin är jämförbara 

med begrepp inom variationsteorin, vilka är tillämpbara i undervisningssituationer. Det som 

inom fenomenografin beskrivs som temat för medvetandet är grunden för det som inom 

variationsteorin benämns lärandeobjekt, medan det tematiska fältet och marginalen är 

jämförbart med det som inom variationsteorin kallas för lärandeobjektets externa horisont 

(Mun Ling 2014 s. 27–28). 

Inom variationsteorin anses variation och urskiljning vara betydelsefullt för lärandet. Nya 

kunskaper och färdigheter uppnås först när man får erfara variation och urskiljning genom 

skillnader och likheter mellan olika fenomen (Mun Ling 2014 s. 102–103). Variationsteorin 

riktar uppmärksamheten mot betydelsen av att lärare skapar förutsättningar för barn att stärka 

nödvändiga förmågor för att utvecklas i riktning mot de mål som skapats av barn, lärare eller 

som finns i styrdokumenten. Lärare bör även motivera barnen att delta i undervisningen 

genom att sätta det som ska läras i meningsfulla sammanhang samt att de tar den omgivande 

miljön i beaktning vid planering och genomförande av undervisning. Några centrala begrepp 

inom variationsteorin är lärandeobjekt, relevansstruktur, göra det möjligt och externa 

horisonter och dessa utgör analysverktyg i resultatavsnittet i vår studie.  

Begreppet lärandeobjekt står för vad som ska läras (Mun Ling 2014 s. 22). Lärandeobjektet är 

dock inte detsamma som målet med lärandet, utan handlar om de färdigheter och kunskaper 

som barnen behöver för att nå ett på förhand bestämt mål. I och med att lärande är en process 

blir lärandeobjektet rörligt och kan förändras genom undervisnings- och lärprocessen (Mun 

Ling 2014 s. 53). Lärandeobjektet är delat i två aspekter som existerar parallellt med 

undervisningen. Den specifika aspekten innebär vad barnet ska lära här och nu, och handlar 

om kunskaper inom ett ämne eller område – ett direkt lärandeobjekt. Den generella aspekten 

innebär de färdigheter, förmågor och synsätt inom ett område som barnet kan utveckla på 

längre sikt och som får betydelse i andra sammanhang – ett indirekt lärandeobjekt (Mun Ling 

2014 s. 59). För läraren innebär det att hen behöver ta ställning till ett lärandeobjekt, det vill 

säga vad som ska läras, och de specifika och generella aspekterna, alltså vad barnen ska få 

förutsättning att utveckla för kunskaper och förmågor både direkt och på sikt (Mun Ling 2014 

s. 58–59). För att kunna anpassa lärandeobjektet behöver läraren även ta reda på vad barnen 
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redan kan och vet om det, för att sedan skapa tillfällen där de får möjlighet att utveckla 

djupare kunskaper och förmågor om detta (Mun Ling 2014 s. 129) 

Inom variationsteorin benämns en viktig aspekt av lärarens roll vara att göra det möjligt för 

barn att tillgodogöra sig lärandeobjektet. Detta handlar om vilka möjligheter barn får att göra 

nya upptäckter och erfarenheter genom bland annat utformning av material och miljö eller hur 

en uppgift eller material presenteras. Det finns många faktorer som påverkar om och hur barn 

tar till sig ett lärandeobjekt och läraren har en central roll i att göra lärandet möjligt (Mun 

Ling 2014 s. 230). 

Ytterligare en viktig princip i undervisningen utifrån variationsteorin är att skapa en 

relevansstruktur, vilket innebär att lärandeobjektet sätts i ett för barnet begripligt och 

betydelsefullt sammanhang. Barns vilja att lära är beroende av huruvida de upplever mening i 

det objekt som behandlas (Mun Ling 2014 s. 146). Läraren har inom variationsteorin därför 

en viktig uppgift att skapa meningsfulla tillfällen där barnen motiveras att lära (Mun Ling 

2014 s. 230).  En avsaknad av relevansstruktur kan leda till att barnen uppfattar 

lärandeobjektet som betydelselöst och därmed inte blir motiverade att lära (Mun Ling 2014 s. 

141–142). Inför en undervisningssituation behöver läraren därför fundera om det aktuella 

lärandeobjektet kan ligga i barnens intresse och engagera dem, eller om det kan väcka deras 

nyfikenhet (Mun Ling 2014 s. 147). Läraren behöver även fundera över vilken relevans de 

kunskaper och färdigheter som utvecklas i arbetet med lärandeobjektet kan få för barnen i 

deras vardag utanför undervisningssammanhanget (Mun Ling 2014 s. 35).  

Inom variationsteori beskrivs att det som ska läras, lärandeobjektet, inte kan skiljas från det 

sammanhang det ingår i, den så kallade externa horisonten. I den externa horisonten ingår allt 

det som står i relation till lärandeobjektet, det vill säga den miljö och kontext som omger det 

som ska läras (Mun Ling 2014 s. 54–57). När ett barn utforskar ett nytt lärandeobjekt är det 

viktigt att hen kan se objektet i ett större sammanhang. Ett barn som ser lärandeobjektets 

externa horisont har större möjlighet att tillgodogöra sig nya kunskaper och färdigheter. Det 

kan liknas vid ett pussel där lärandeobjektet utgör en bit och den externa horisonten bitarna 

som ligger i direkt i anslutning (Mun Ling 2014 s. 33–34). Läraren bör därför enligt 

variationsteorin beakta lärandeobjektets externa horisont vid planering och genomförande av 

undervisning (Mun Ling 2014 s. 54–57). 

I resultat- och analysavsnittet som följer härnäst, används begreppet lärandeobjekt och 

lärandeobjektets generella och specifika aspekter för att analysera vad lärare uppfattar som 
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betydelsefullt att lära vad gäller barns rörelse utomhus. Begreppen göra det möjligt och 

relevansstruktur fungerar för att urskilja hur pedagogerna anser att de kan göra lärandet 

möjligt samt hur lärandet blir meningsfullt för barnen. För att förklara hur pedagogerna ser på 

betydelsen av den omgivande fysiska och sociala miljön för barns rörelseaktiviteter kommer 

begreppet extern horisont användas. 

Resultat och analys 

Intervjuerna har genomförts med fem förskollärare och en fritidspedagog, två av dessa är 

verksamma i förskola medan fyra är verksamma i förskoleklass. Pedagogernas namn är 

fingerade, Anna och Tina arbetar i förskolan medan Elsa, Åsa, Pia och Stina arbetar i 

förskoleklass. De citat som förekommer i resultatdelen är hämtade från respondenternas 

utsagor. Språklig redigering har förekommit för att öka läsbarheten, dock utan att förändra 

innebörden av intervjusvaren. I följande avsnitt presenteras resultat och analys utifrån de 

frågeställningar som formulerats i relation till våra teman; rörelseaktiviteters betydelse för 

barns utveckling och lärande, utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter samt 

pedagogers roll i barns rörelseaktiviteter. 

Vilken betydelse anser pedagoger att rörelseaktiviteter har för barns utveckling 

och lärande i förskola och förskoleklass? 

Resultat 

Fem av de sex pedagogerna som deltog i studien menar att barns rörelseaktiviteter utomhus är 

viktiga för att barnen senare ska orka sitta stilla inomhus. Tina förklarar att barnens 

rörelseaktiviteter fungerar som ett sätt för dem att göra av med energi, något som enligt henne 

behövs för att de ska kunna arbeta med kognitiva uppgifter. Detta känns också igen i Åsas 

resonemang, som menar att rörelseaktiviteter blir betydelsefulla för att barnen ska orka 

koncentrera sig och sitta still. Även Anna, som menar att barnen lyssnar bättre när de fått vara 

utomhus delar en liknande uppfattning: 

Att barnen får komma ut och springa av sig har stor betydelse, om de inte skulle få komma ut blir 

ljudnivån väldigt hög och de kan inte sitta still. De blir lite lugnare om de får vara ute och springa av sig. 

Samtliga pedagoger beskriver att de tror att barns rörelseaktiviteter och förmåga att behärska 

den egna kroppen får betydelse för deras självförtroende och självkänsla. Både Tina och Elsa 

lyfter vikten av att barnen får möjlighet att uppleva att de känner sin kropp och klarar av att 
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utföra rörelser. Tina menar att lyckas med något stärker barnens självkänsla och ger dem 

glädje, vilket även Stina talar om: 

Att lära sig hoppa hopprep är en utmaning, jag ser att barnen verkligen vill lära sig och när de lyckas blir 

de överlyckliga. 

Pedagogerna talar även om barns rörelseaktiviteter som betydelsefulla för barns motoriska 

utveckling och koordinationsförmåga. Tina berättar att hon tror att rörelseaktiviteter är viktiga 

för barns möjligheter att övervinna motoriska svårigheter. Tillika menar Åsa att 

rörelseaktiviteter stimulerar barns motoriska utveckling, och att behärska den egna kroppen 

blir viktigt för att kunna delta i lek tillsammans med andra: 

Att kunna styra och kontrollera sig själv blir viktigt i rörelselekar, de som inte har motoriken hamnar lätt 

utanför. 

Elsa, Åsa och Stina menar att barns rörelseaktiviteter är viktigt för inlärningen inom andra 

områden. Stina anser att det finns ett samband mellan motorisk utveckling och barns förmåga 

att skriva och rita, och framhåller att det därför blir viktigt att arbeta med kroppen för att 

stärka barnen även inom andra områden. Pia berättar att hon tror att barns rörelseaktiviteter 

blir betydande för barns motoriska utveckling, en utveckling som blir viktig för barnets 

förmåga att behärska den egna kroppen både nu och i framtiden: 

Att behärska sin egen kropp betyder jättemycket, att kunna skriva och klippa i klassen, att klä på sig och 

äta, allt hänger ihop för att kunna bli självständig. 

Analys av resultat 

För att analysera vilken betydelse pedagoger anser att rörelseaktiviteter har för barns 

utveckling och lärande används begreppet lärandeobjekt, som enligt variationsteorin står för 

vad som ska läras. Lärandeobjektet delas in i den specifika aspekten, vilket står för vad barnen 

ska lära här och nu, och den generella aspekten som innebär vad barnen förväntas lära på sikt 

(Mun Ling 2014 s. 22, 59).  

På frågan om vilken betydelse pedagogerna tror att rörelseaktiviteter i förskolan och 

förskoleklassen har för barns utveckling och lärande svarar majoriteten av pedagogerna att det 

blir viktigt att de rör sig utomhus och gör av med energi för att de ska orka sitta still och 

koncentrera sig inomhus. Genom intervjusvaren menar vi att det inte går att urskilja ett 
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lärandeobjekt i detta resonemang, eftersom att springa av sig och göra av med energi inte är 

ett lärande av något för att nå ett specifikt eller generellt mål eller förmåga. 

Vidare berättar samtliga pedagoger att de tror att barns deltagande i rörelseaktiviteter och 

förmåga att behärska den egna kroppen kan bidra till att stärka barnens självkänsla och 

självförtroende. Två av pedagogerna menar även att detta kan bidra till att barnen får uppleva 

rörelseglädje. I det här sammanhanget ser vi hur pedagogerna talar om lärandeobjekten att 

utveckla självförtroende, självkänsla och uppleva rörelseglädje. De talar om det som ett 

långsiktigt mål och som ett resultat av rörelseaktiviteterna, vilket därför enligt variationsteorin 

kan ses som ett lärandeobjekt av generell aspekt. 

Två av pedagogerna hävdar att rörelseaktiviteter bidrar till barns motoriska utveckling och 

därför kan hjälpa barnen att övervinna motoriska svårigheter, en av pedagogerna menar även 

att motorisk kompetens blir viktigt för att kunna ingå i rörelselek med andra. I dessa 

pedagogers uppfattningar kan vi se lärandeobjektet att kunna leka rörelselek tillsammans med 

andra. Även detta är ett lärandeobjekt av generell aspekt, då det syftar till vad barnen 

förväntas lära sig indirekt och på längre sikt. 

Fyra pedagoger berättar att de ser samband mellan rörelseaktiviteter och barns utveckling och 

lärande inom andra områden. De ger exempel på att barnens rörelseaktiviteter bidrar till en 

motorisk utveckling som blir betydande för barns vardag i förskolan och förskoleklassen, i 

situationer som på- och avklädning, måltider, eller skrivande och ritande i klassrummet. Även 

i detta resonemang går det att urskilja att pedagogerna talar om generella lärandeobjekt då de 

menar att rörelseaktiviteterna indirekt bidrar till barns förmågor inom olika områden. 

Vilken betydelse uppfattar pedagoger att utomhusmiljön har för barns 

rörelseaktiviteter i förskola och förskoleklass? 

Resultat 

Samtliga pedagoger berättar att de upplever att utomhusmiljön i förskolan och förskoleklassen 

möjliggör barns rörelseaktiviteter. De beskriver att rörelseaktiviteterna ofta handlar om olika 

former av spontana lekar som barnen själva tar initiativ till, exempelvis fotboll, bandy, 

hopprep eller jagalekar. Pedagogerna Anna och Pia poängterar att vistelsen i utomhusmiljö 

ger barnen tillfällen att röra på sig på ett sätt som varken är tillåtet eller möjligt inomhus. 

Anna beskriver detta på följande sätt: 
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Det är viktigt att komma ut och få luft och springa på ett annat sätt. Inne kan de ju inte hålla på och 

springa, det går ju liksom inte. 

Pedagogerna i studien talar om förskolegården som en plats där barn förväntas röra sig, och 

att det därför blir viktigt att den framstår som inbjudande och inspirerande för barnen. Åsa 

menar att den kuperade miljön på gården är viktigt för barns rörelse. Hon berättar att den stora 

kullen som finns på gården fungerar som pulkabacke på vintern, och att när snön kommer så 

vill barnen dit och åka. Flera av pedagogerna berättar dock att den miljö som erbjuds inte är 

optimal. Både Anna och Tina menar att deras förskolegård är tråkig och skulle behöva förnyas 

med mer inbjudande miljöer och lekredskap, tillika menar Pia och Stina att deras gård är 

torftig vad gäller miljöer som stimulerar barns rörelseaktiviteter. Stina framhåller att 

lekmaterialet som finns tillgängligt utomhus har en betydelse för vilka rörelseaktiviteter 

barnen utför. Hon berättar: 

Om det finns fotbollar och mål framställda utomhus så ger det en signal om att man kan spela fotboll. 

Fyra av de sex pedagogerna framhåller även skogen som en betydelsefull plats för barns 

rörelseaktiviteter. Stina berättar att barnen brukar klättra på stora stenar i skogen, och Elsa 

menar att skogen är en naturlig plats för rörelse men även ett ställe för avkoppling. Pia menar 

att skogen med dess ojämna terräng erbjuder något mer än skolgårdens plana gräs- och 

asfaltsytor. Pia berättar: 

I skogen är det är ojämn terräng. Barnen kan klättra och hoppa och ta sig fram över stock och sten. Att det 

inte är en platt gräsmatta eller asfalt är jätteviktigt för motoriken. 

Dock hävdar Tina, Elsa, Pia och Stina att barnen ofta lyckas hitta på rörelseaktiviteter 

oberoende av hur den omgivande miljön ser ut. Elsa menar att barnen tack vare sin fantasi rör 

sig om ingen hejdar dem, trots att miljön kan upplevas tråkig av de vuxna. Detta går i linje 

med Tinas tankar, som anser att de flesta barn rör sig automatiskt i utomhusmiljö. Även Pia 

berättar att hon å ena sidan uppfattar att barnen anpassar sig till den miljö som finns, och ofta 

lyckas hitta på rörelseaktiviteter i miljöer som de vuxna uppfattar som tråkiga, men påpekar å 

andra sidan att hon upplever att barnen blir mer inspirerade då de får gå iväg till en lekpark 

och klättra i klätterställningar eller röra sig fritt i obanad skogsmiljö. 

Flera av de intervjuade pedagogerna talar om att utomhusmiljön i förskolan och 

förskoleklassen är en arena för barns gemensamma rörelseaktiviteter. Anna berättar att 
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särskilt de äldre barnen på avdelningen initierar och upprätthåller rörelselekar tillsammans 

utomhus. Även Tina beskriver att barnen rör sig tillsammans i exempelvis fotbolls- eller 

bandymatcher, och att hon tror att de upplever en glädje i att göra det tillsammans. Åsa, Pia 

och Stina framhåller att barns utomhusaktiviteter ofta är på barnens egna villkor, och att de 

tillsammans skapar mening i det material och miljöer som finns tillgängliga utomhus. 

Analys av resultat 

Enligt variationsteorin kan det som ska läras inte skiljas från den externa horisonten, det vill 

säga det sammanhang som det ingår i. Därför har pedagoger enligt variationsteorin en viktig 

uppgift att ta den externa horisonten i beaktning i undervisningssituationer (Mun Ling 2014 s. 

54–57). Pedagogerna i studien talar om utomhusmiljön som ett rum för barns 

rörelseaktiviteter. Två av pedagogerna menar dessutom att utomhusmiljön inbjuder till rörelse 

i mycket större utsträckning än vad som är möjligt inomhus. Vi anser att pedagogerna ger en 

samlad bild av att det är i utomhusmiljön som barns motoriska lärande och rörelseaktiviteter 

ska stimuleras.  

Flera av pedagogerna berättar å ena sidan att de tycker att det är viktigt att skapa inspirerande 

och inbjudande miljöer för barns rörelseaktiviteter utomhus, men att de tycker att miljön i 

allmänhet är torftig och skulle behöva förändras för att bli mer inspirerande. Fyra av de sex 

pedagogerna lyfter även skogen som betydelsefull för barns rörelse, och några berättar 

dessutom om att exempelvis besök vid lekparken inspirerar barnen till att röra sig på ett helt 

annat sätt än den förhållandevis innehållsfattiga skolgården. Gemensamt för fler av 

pedagogerna är även att de talar om lekmaterial som betydande för barns rörelseaktiviteter, 

och att materialet skickar signaler till barnet om vad som finns att aktivera sig med. Här anser 

vi att pedagogerna talar om ett samband mellan barns rörelseaktiviteter och den omgivande 

miljön, alltså ett samband mellan lärandeobjektet och dess externa horisont. Pedagogerna 

talar dessutom om att barnen hittar på rörelseaktiviteter på eget bevåg, och att de upplever att 

barnen finner mening och glädje i att göra något tillsammans utomhus, till exempel jagalekar, 

bandy och fotboll. Även här kan vi se att pedagogerna talar för att det finns ett samband 

mellan barns rörelseaktiviteter och sammanhanget de ingår i, att den externa horisonten spelar 

in för hur barnen rör sig. 

Å andra sidan påpekar fyra av pedagogerna att barn hittar på rörelseaktiviteter i stort sett 

oberoende av vilken miljö eller sammanhang de befinner sig i. De hänvisar till barns fantasi 

och inneboende förmåga att vilja röra sig, och talar om att barnen behöver springa av sig och 
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därför rör sig automatiskt när de är utomhus. Här tolkar vi det som att pedagogerna inte ser 

något samband mellan lärandeobjektet och den externa horisonten.  

Pedagogerna ger en tudelad bild av hur de ser på utomhusmiljöns betydelse för barns 

rörelseaktiviteter. Å ena sidan förs resonemang om hur de behöver skapa mer stimulerande 

miljöer för barnen utomhus, och att skogen och lekparksbesök inspirerar barnen till rörelse. Å 

andra sidan hävdar flera av dem att de upplever att barn rör sig oberoende av den omgivande 

miljöns utformning eller material.  

Vilken roll anser sig pedagoger i förskola och förskoleklass ha för barns 

rörelseaktiviteter utomhus? 
Resultat  

Samtliga pedagoger menar att rörelseaktiviteter utomhus oftast initieras av barnen själva, men 

att de vuxna ibland tar initiativet för att starta en aktivitet. Anna berättade att de medvetet kan 

avvakta med att ta fram löst lekmaterial för att stimulera barnens kreativa förmåga i att skapa 

lekar utifrån gårdsmiljön och sin egen kropp. Även Pia nämnde att pedagogerna ibland kan 

vänta med att starta en aktivitet för att utmana barnen att använda sin fantasi. Anna, Tina och 

Elsa menar att barn börjar leka och röra sig automatiskt utomhus så fort de får tillfälle, och 

tillika berättar Anna och Pia att pedagoger kan behöva vara med och starta upp en lek men att 

barnen sedan brukar klara sig själva. Pia förklarar: 

Jag tror att barnen tillsammans tänker ut vad de ska göra, ibland kommer någon på något, och så hänger 

någon annan på det. Men ibland kan jag som vuxen gå in och starta någonting. 

Anna och Tina påpekar att pedagoger har en viktig uppgift att gemensamt i arbetslagen 

diskutera utomhusmiljön och hur den kan utvecklas för att stimulera barnen, vilket även 

poängteras av Stina som menar att det är viktigt att ha en tanke med det material som 

presenteras utomhus. Att vara positiv, aktivt deltagande och själv tycka att aktiviteten är rolig 

menar Pia är en viktig faktor för att barnen ska vilja delta. Samtliga pedagoger nämner att det 

är viktigt att locka, inspirera och stimulera barnen till lek och rörelse genom att initiera 

rörelselekar och aktivt delta i barnens rörelseaktiviteter. Åsa berättar: 

Min roll är att vara inspirationskällan, att ligga inne med lite lekar som jag vet att barnen kan lära sig. 

De viktigaste uppgifterna som samtliga pedagoger menar att de har utomhus är att ha uppsikt 

över utegården, se till att inget händer, att varje barn har någon att vara med och att de har en 

aktivitet att göra. Flera pedagoger talar om att barnen ofta behöver stöd för att tolka det 
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sociala samspelet, instruktioner och lekregler. Tina, Åsa och Stina berättar att vissa barn kan 

ha svårt för att börja leka, vilket de menar kan ha sin grund i att barnen är beroende av olika 

kompisgäng. En annan förklaring som presenteras är att barnen kan vara lite försynta eller har 

svårt att ta sig in i redan befintliga lekar och att det vid dessa tillfällen behövs en närvarande 

pedagog för att hjälpa barnet. Tina berättar: 

Vissa barn sätter igång med något direkt, medan andra behöver hjälp att komma igång med sin lek och då 

får jag som vuxen vara med och antingen erbjuda något eller spela på deras fantasi. Antingen att jag 

hjälper de in i en lek som redan pågår eller att jag leker någonting tillsammans med dem.  

Analys av resultat 

Inom variationsteorin beskrivs att det är lärarens uppgift att göra det möjligt för barnen att ta 

till sig lärandeobjektet. Det förklaras även att det är lärarens uppdrag att ge lärandet ett 

meningsfullt sammanhang, att skapa relevansstruktur (Mun Ling 2014 s. 146, 230). 

Pedagogerna berättar att det ofta är barnen som påbörjar rörelseaktiviteter. Några menar också 

att de kan vänta med att ta fram material för att barnen ska få utrymme att ta egna initiativ. 

Tre av pedagogerna talar om att barn rör sig av sig själv om de får utrymme, medan två 

pedagoger menar att de ibland kan behöva vara med och påbörja en lek men att barnen sedan 

kan lämnas för att fortsätta själva. Resonemanget kan tolkas som att pedagogerna inte ser 

betydelsen av att skapa relevansstruktur, istället lämnas barnen att skapa sin egen mening 

med rörelseaktiviteterna utomhus. I den frihet som pedagogerna ger barnen ser vi inte något 

uttalat lärandeobjekt kopplat till rörelse, och därmed inte heller pedagogens uppdrag i att göra 

det möjligt för barnen att ingå i den typen av aktivitet. 

Däremot menar alla pedagoger att de har ett viktigt uppdrag att uppmuntra och inspirera 

barnen för att de ska röra sig, detta genom att vara aktivt deltagande och visa en positiv 

inställning. Miljö och material framhävs också som betydande faktorer för barns 

rörelseaktiviteter och flera av pedagogerna ser det som sin roll att erbjuda och utveckla 

stimulerande miljöer. Vår tolkning är att pedagogerna i det här sammanhanget ser betydelsen 

av att skapa en relevansstruktur där lärandeobjektet synliggörs, vilket också kan ses som ett 

sätt att göra det möjligt för barnen att utvecklas inom motorik och rörelse. 

Pedagogerna hävdar att det är viktigt att se till att alla barn har någon att vara med och att de 

har en aktivitet att göra. Tre av pedagogerna menar att vissa barn kan ha svårt för att leka, 

antingen själva eller tillsammans med andra, och att de barnen då kan behöva stöd för att tolka 

lekregler och förstå det sociala samspelet. Här tolkar vi det som att pedagogerna har för avsikt 
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att göra det möjligt för barnen att lära, leka och röra sig. I deras resonemang kan vi urskilja att 

de talar om det sociala samspelets betydelse för att skapa relevansstruktur, då de pratar om 

vikten av att barnen har någon att vara med. 

Pedagogerna ger två olika perspektiv på deras roll i barns rörelseaktiviteter, dels att de lämnar 

utrymme för barns fria lek och att de hävdar att barn rör sig automatiskt oberoende av miljö 

och sammanhang. Dels menar pedagogerna att de har en viktig roll i utformningen av miljö, 

material och i att stötta barnen i sociala sammanhang för att ge dem goda möjligheter att delta 

i rörelseaktiviteter. Det här är två skilda uppfattningar om betydelsen av att skapa 

relevansstruktur och hur lärandet görs möjligt. 

Sammanfattning 

Flera av pedagogerna berättar att utomhusvistelsen bli viktigt för att barnen ska få möjlighet 

att springa av sig för att orka sitta still och koncentrera sig vid stillsamma aktiviteter. De talar 

om att barn själva initierar rörelseaktiviteter och rör sig om de får möjlighet, oberoende av 

miljön. Några pedagoger betonar dessutom att de gärna lämnar utrymme för barnen att 

utveckla sin egen fantasi och kreativitet, och menar att barn hittar på saker att göra även i en 

torftig miljö. I dessa intervjuresonemang kan vi inte se ett lärandeobjekt, då lärandet inte är 

riktat mot specifika förmågor eller målområden. Vi ser heller inte att pedagogerna lägger 

någon betydelse i den externa horisonten eller att skapa en relevansstruktur, då barnen påstås 

röra sig automatiskt oberoende av miljön och kontexten. I och med detta hamnar även 

pedagogernas uppdrag att göra det möjligt för barn att utvecklas genom rörelseaktiviteter i 

bakgrunden. 

Pedagogerna förmedlar genom intervjuerna även en annan uppfattning av barns 

rörelseaktiviteter utomhus. De talar om att barns rörelse kan bidra till en bättre motorik, vilket 

på sikt kan bidra till att de får förutsättningar att ta sig an utmaningar i vardagen, både fysiskt 

och i sociala sammanhang, och berättar också om vikten av att behärska sin kropp för att 

stärka självkänslan och självförtroendet. Här finns ett tydligare lärandeobjekt, med tankar om 

vad barnen förväntas utveckla på sikt. Att vara aktiv, deltagande och att skapa inspirerande 

miljöer lyfts också fram som betydelsefullt för att alla barn ska få möjlighet att delta i 

rörelseaktiviteterna, vilket kan tala för att de ser betydelsen av lärandeobjektets externa 

horisont och skapandet av en relevansstruktur. I detta resonemang får läraren en central roll i 

att göra det möjligt för barnen att delta i rörelseaktiviteter genom att skapa goda 

förutsättningar genom miljö, material och engagemang. 
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Genom de svar vi fått i intervjuerna uppfattar vi att samtliga pedagoger talar om 

rörelseaktivitet och utevistelse som ett betydelsefullt område för förskolans och 

förskoleklassen verksamhet. I pedagogernas intervjusvar kan vi med hjälp av variationsteorin 

urskilja två synsätt på barns rörelseaktiviteter. Dessa menar vi inte nödvändigtvis behöver stå 

i motsats till varandra, utan kan komplettera varandra. Det första är uppfattningen att barnet 

rör sig naturligt, oberoende av miljön och sammanhanget, medan det andra framhåller 

pedagogens förhållningssätt och miljön som betydande för barns möjligheter 

rörelseaktiviteter. 

Diskussion 

Följande avsnitt utgår ifrån våra teman; rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling och 

lärande, utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter samt pedagogers roll i barns 

rörelseaktiviteter. Resultatet av studien diskuteras i förhållande till den bakgrund och 

forskningsöversikt som presenterats tidigare i arbetet, samt vad studiens resultat kan betyda 

för pedagoger i förskola och förskoleklass. Därefter följer en metoddiskussion, och till sist de 

slutsatser vi har dragit av föreliggande studie. 

Rörelseaktiviteters betydelse för barns utveckling och lärande 

I barnkonventionen, skollagen och läroplanerna för förskolan och förskoleklassen betonas att 

barn ska få möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor och lära sig värna om sin hälsa (FN 

1989 art. 29, Skollag 2010 2 kap. 25§, Skolverket 2016a s. 7, 9, 2016b s. 21, 23). Samtliga 

pedagoger i studien talar om rörelseaktiviteter som ett betydelsefullt inslag i förskolans och 

förskoleklassens verksamhet, däremot nämner få hälsoaspekten i den fysiska aktiviteten. I 

motsats till det som skrivs i läroplanerna för pedagogerna resonemang om att syftet med barns 

rörelseaktiviteter är att de ska springa av sig utomhus för att orka sitta still senare under 

dagen, snarare än att utveckla sin motorik och förståelse för dess betydelse för hälsa. Som vi 

tolkar pedagogernas utsagor ser vi inget tydligt lärandeobjekt i detta resonemang, vilket enligt 

variationsteorin är väsentligt för att läraren ska kunna göra det möjligt för barn att lära. Detta 

anser vi, utifrån variationsteorin, riskerar att möjliga lärtillfällen för barnen uteblir. En 

pedagog som inte ser lärandeobjektet, det vill säga vad barnen behöver lära, får svårare att 

upptäcka hur deras förmågor och kunnande förändras över tid. En tankegång som endast 

grundar sig i att barnen behöver springa av sig anser vi på sikt skulle kunna resultera i att 

varje barn inte får full möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. 
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Emellertid berättar pedagogerna att barns förmåga att behärska sin egen kropp bidrar till att de 

kan utveckla sitt självförtroende och sin självkänsla, och i några av deras utsagor kan vi se hur 

rörelseaktiviteter framträder tydligare som lärandeobjekt för att barnen ska få möjlighet att 

utveckla sin självkänsla. Det pedagogerna uttrycker överensstämmer med flera författares 

tankar om motorikens betydelse (Hammar & Johansson 2013 s. 10, 25, Sandborg Holmdahl & 

Jansson 1992 s. 15–19). Författarna menar att en väl utvecklad motorik skapar goda 

förutsättningar för barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling, vilket anses bli viktigt 

för att klara av en vardag i skolan med kognitiva uppgifter och gemensamma lekar (Hammar 

& Johansson 2013 s. 10, 25, Sandborg Holmdahl & Jansson 1992 s. 15–19). Att fysisk 

aktivitet kan få positiv inverkan på barns skolprestationer och motoriska färdigheter har även 

framkommit i senare studier, vilka visat att ökad fysisk aktivitet förbättrade dessa förmågor 

(Ericsson 2003 s. 131, 160, Fritz 2017 s. 39). Denna erfarenhet har även två av de sex 

pedagogerna i studien då de lyfter barns rörelseaktiviteter som betydelsefulla för den 

motoriska utvecklingen. Fyra av pedagogerna ser dessutom en koppling mellan barns 

rörelseaktiviteter och förmågan att exempelvis skriva eller rita. Vi tolkar utsagorna som att 

pedagogerna i det här fallet ser ett eller flera lärandeobjekt, de har en tanke med vad barnen 

ska lära, och varför. När vi betraktar pedagogernas uppfattningar utifrån variationsteorin ser 

vi här hur pedagogerna i större utsträckning ser lärandeobjekten och därmed också sitt 

uppdrag i att göra det möjligt för barnen att lära. Vi anser att pedagogerna utifrån detta 

synsätt, i motsats till föregående, kan bli aktivt bidragande i att skapa möjligheter för barn att 

ingå i rörelseaktiviteter och därmed ge goda förutsättningar för utveckling och lärande. 

Utomhusmiljöns betydelse för barns rörelseaktiviteter 

Enligt skollagen ska förskolan och förskoleklassen erbjuda barnen en god miljö för lärande 

(Skollag 2010 8 kap. 8§). Detta förtydligas i läroplanerna där det framhålls att barnen ska få 

möjlighet till lek och rörelse i både planerade miljöer och naturmiljöer (Skolverket 2016a s. 9, 

Skolverket 2016b s. 21). Samtliga pedagoger menar att utomhusmiljön är det främsta rummet 

för barns rörelseaktiviteter och fyra av pedagogerna lyfter även skogens betydelse för barns 

lek och rörelse. Deras resonemang överensstämmer med vad som beskrivs i styrdokumenten 

som en del av vad som bör finnas som innehåll och form för verksamheten. 

Flera av pedagogerna talar om miljöns betydelse och menar att den ska vara inbjudande och 

stimulerande för barnen. Deras uppfattningar instämmer även med flera författares tankar, 

vilka skriver att barns möjligheter till fysisk aktivitet påverkas av hur inbjudande närmiljön är 
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(Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 149–150). Även vår forskningsöversikt visar på miljöns 

betydelse för barns möjligheter till lek och fysisk aktivitet utomhus. En optimal utomhusmiljö 

bör vara utformad så att den erbjuder många användningsområden samt goda förutsättningar 

för rörelseaktiviteter. Tillika har omgivning och lekredskap visat sig ha stor relevans för barns 

fysiska aktivitet då dessa kan inspirera barnen och påverka huruvida en rörelseaktivitet 

upplevs som meningsfull eller inte (Ericsson Bergström 2013 s. 184, Mårtensson 2004 s. 119–

134, Quiñones Padovani 2009 s. 1, 57). Även pedagogerna i vår studie påtalar att lekmaterial 

och miljö påverkar vad barnen kommer att göra utomhus. Detta resonemang kan tolkas som 

att pedagogerna ser ett samband mellan den externa horisonten och lärandeobjektet, som 

inom variationsteorin är centrala faktorer för att lärande ska uppstå. Vidare talar några av 

pedagogerna även om att utomhusmiljön inbjuder till rörelse i större omfattning än 

inomhusmiljön, vilket kan förstås som att den omgivande miljön har betydelse för barns 

fysiska aktivitet. I det här resonemanget talar pedagogerna om att de ser miljön som en 

betydande del i undervisning och lärande, vilket vi tror skulle kunna leda till en stimulerande 

verksamhet med varierande och genomtänkt miljö. 

Pedagogernas resonemang kan även betraktas ur en annan synvinkel då fyra av dem talar om 

att barn rör sig och leker oberoende av kringliggande miljöer. Med detta synsätt kan vi, 

genom variationsteorin, inte urskilja att pedagogerna i vår studie ser något särskilt samband 

mellan barns rörelseaktiviteter och den externa horisonten. Detta synsätt menar vi kan 

resultera i att pedagogerna inte ser lärandet i relation till den omgivande miljön, vilket på sikt 

skulle kunna leda till att barnen inte får möjlighet till rörelseaktiviteter i varierande miljöer i 

lika stor utsträckning som i de fall pedagogen ser miljön som betydande. 

Pedagogers roll i barns rörelseaktiviteter  

I litteratur som behandlar barns rörelse i förskolan och försklassen betonas också pedagogens 

roll som ledare. Pedagogens uppgift förklaras ha flera dimensioner, dels i att kunna planera 

och organisera aktiviteter, men även att exempelvis starta upp och delta i rörelselekar 

tillsammans med barnen för att uppmuntra dem (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012 s. 29–33 

Grindberg & Langlo Jagtøien 2000 s. 124–126). Flera av pedagogerna i vår studie delar 

tankar som går i liknande banor då de talar om vikten av att vara inspirerande och komma 

med för barnen nya rörelselekar, att hjälpa dem i det sociala samspelet samt att skapa nya och 

inspirerande miljöer. Vi tolkar det som att pedagogerna menar att de har en betydelsefull del i 
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att göra det möjligt för barnen att röra sig, samt att skapa en relevansstruktur för att barnen 

ska uppleva rörelseaktiviteterna som meningsfulla. 

Konsekvensen av ett agerande utifrån dessa antaganden skulle kunna bli att pedagogerna 

skapar eller erbjuder miljöer som de anser skulle kunna bidra till barns rörelse, samt att de 

planerar och organiserar rörelseaktiviteter som de sedan leder i barngruppen. Ett potentiellt 

utfall av detta kan vara att barnen får möjlighet att delta i rörelseaktiviteter med stöd av 

pedagogerna, och även att de upplever en mening i att röra på sig under utomhusvistelsen.  

Däremot visar senare forskning att en alltför styrd verksamhet kan påverka barns möjligheter i 

motsatt riktning. Eriksson Bergströms (2013 s. 181–182) studie visar att då pedagoger 

strukturerar, sätter regler och organiserar verksamhetens form och innehåll riskerar det att ske 

på bekostnad av barns meningsskapande och möjligheter till aktivitet. Det speglas även till 

viss del i intervjusvaren från pedagogerna i vår studie. Flera av pedagogerna menar att de 

gärna lämnar utrymme för barnen att röra sig fritt utomhus i syfte att stimulera deras 

utforskande och kreativitet. Detta tror vi skulle kunna ge barnen större inflytande än då 

pedagoger planerar och organiserar rörelseaktiviteter för utevistelsen. Däremot kan vi med 

stöd i variationsteorin se att pedagogers uppdrag att göra det möjligt för barn att ingå i 

rörelseaktiviteter med ett tydligt lärandeobjekt, samt uppgiften att skapa en relevansstruktur 

för barns rörelse till viss del riskerar att förgås då pedagogerna lämnar barnen att själva finna 

en mening i utomhusvistelsen. 

Ett annat förhållningssätt vi kunde urskilja i pedagogernas utsagor var uppfattningen om att 

barn rör sig automatiskt, oberoende av sammanhanget. Denna uppfattning, tillsammans med 

en begränsad planeringstid riskerar att planering förläggs till andra områden än 

rörelseaktiviteter. Dessutom kan de revideringar i läroplanerna som riktar fokus mot andra 

områden, exempelvis språkutveckling, i vår mening eventuellt inverka på att blickarna riktas 

annorstädes än till barns rörelseaktiviteter utomhus. Resonemangen om barns inneboende 

rörelselust tillsammans med ett ökat fokus på andra områden menar vi kan påverka barns 

möjligheter till fysisk aktivitet inom ramen för de båda verksamheterna.  

Senare tids forskning synliggör flera perspektiv på barns rörelseaktiviteter, och att dessa 

perspektiv får konsekvenser för hur pedagogerna utför sitt uppdrag (Barker, Bergentoft & 

Nyberg 2017 s. 6–14). Även i vår studie framkommer olika synsätt på barns rörelseaktiviteter, 

och i det pedagogerna berättar kan vi skönja läraruppdragets komplexitet. Vår studie visar att 

pedagogerna har en central roll i barns rörelseaktiviteter, och att de genom mer eller mindre 
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styrda lärandesituationer vill skapa förutsättningar för barn att utveckla olika förmågor. 

Emellertid talar de också om att det blir viktigt för barnen att få utrymme att utmanas i sin 

kreativitet och friheten att leka på sina egna villkor, och att de därför även kan ta ett steg 

tillbaka. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om pedagogers uppfattningar angående barns 

rörelseaktiviteter, vilket låg till grund för valet av kvalitativa intervjuer som metod för 

datainsamling. Kvalitativa intervjuer är lämpligt när avsikten är att söka djupare förståelse för 

respondenters egna erfarenheter och uppfattningar (Kvale & Brinkmann 2014 s. 46–47). Vi 

skrev frågor utifrån de teman som preciserats för vår studie, samt följdfrågor för att ge 

pedagogerna möjlighet att utveckla sina resonemang. Därför är de data vi samlat in avhängigt 

de frågor och följdfrågor vi valde att ställa, hur vi ställde dem, samt hur pedagogerna 

uppfattade frågorna och vilka tolkningar de gjorde. Att ha relativt öppna frågor men ändå 

riktade mot ämnet rörelse menar vi har resulterat i intervjusvar som varit relevanta utifrån 

studiens syfte. Att använda kvalitativa intervjuer som metod anser vi å ena sidan stärker 

tillförlitligheten då respondenterna fått möjlighet att besvara intervjufrågorna utifrån sina egna 

erfarenheter, å andra sidan finns en risk att pedagogerna ger oreflekterade eller fabricerade 

utsagor. Även intervjufrågornas utformning, samt de följdfrågor vi ställde inverkar på 

pedagogernas möjligheter svara, vilket också påverkar studiens tillförlitlighet. Vi kunde se 

stora likheter i pedagogernas utsagor, något som vi tror kan bero på intervjufrågornas 

utformning. Likheterna mellan utsagorna från pedagogerna i förskola och förskoleklass kan 

också grunda sig i att flera av pedagogerna har yrkeserfarenhet från båda verksamheterna. 

Pedagogerna fick inte intervjufrågorna på förhand, vilket innebar att de behövde reflektera 

och göra snabba ställningstaganden. Vår intention var att få genuina och spontana svar från 

dem, något som skulle visa sig få konsekvenser i intervjusituationerna. Vi tror att 

pedagogerna kan ha upplevt stress i att bli intervjuade direkt i anslutning till en arbetsdag. Att 

de dessutom ombads att göra snabba ställningstaganden kan ha resulterat i att de gett 

oreflekterade svar. 

Inför intervjuerna var valet av teori inte fastställd då vår intention var att lyssna till 

pedagogernas utsagor utan att varken värdera svaren eller anpassa frågorna utifrån någon 

särskild teori. Detta kan liknas vid ett induktivt arbetssätt, vilket ger forskaren förutsättning att 

prova olika ingångar eller förklaringar för tolkning av empiriskt material (Fejes & Thornberg 
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2015 s. 23–24, Larsen 2009 s. 22–23). Vi menar att arbetssättet resulterade i ett öppet och 

undersökande förhållningssätt till olika uppfattningar, utan att på förhand bli styrda av någon 

teori. 

Inledningsvis gjorde vi avvägningen att sex intervjuer skulle vara rimligt att hinna genomföra, 

transkribera och sammanställa, vilket senare visade sig ge tillräckligt med data för vidare 

analys. Genom att vi använde ljudinspelningar kunde respondenternas exakta utsagor 

återuppspelas och transkriberas, vilket är betydande för att stärka en studies tillförlitlighet 

(Kihlström 2007 s. 232). Vi använde ljudinspelningar framför videoinspelningar med hänsyn 

till pedagogerna, då vi bedömde att de skulle kunna uppleva en videoinspelad 

intervjusituation som mer stressande och obekväm. Ljudinspelningar fångar enbart 

respondenternas verbala berättelse vilket vi ansåg vara tillräckligt för att besvara studiens 

syfte, även om videoinspelningar skulle gett oss bättre förutsättningar att även tolka deras 

kroppsspråk.  

Den redan befintliga relationen till pedagogerna, från tidigare verksamhetsförlagd utbildning, 

kan ha påverkat deras utsagor då de redan är bekanta med oss och eventuellt också känner sig 

mer avslappnade i intervjusituationen. Emellertid kan den tidigare relationen påverkat våra 

tolkningar av utsagorna då vi haft viss förkunskap om de aktuella verksamheterna och 

pedagogernas praktik. Att samtliga pedagoger har en utbildning inom pedagogik med relativt 

lång erfarenhet bakom sig anser vi skapade goda förutsättningar att få verklighetsnära utsagor 

baserade på pedagogernas egna kunskaper och uppfattningar. Att vi valde att intervjua 

pedagoger från både förskola och förskoleklass menar vi kan ha bidragit till att vi fått bredare 

svar som kan ge olika perspektiv, än om vi valt en smalare målgrupp. Det blev viktigt 

eftersom vi ville få kunskap om några olika uppfattningar pedagogerna hade om 

rörelseaktiviteter utomhus. 

I och med studiens kvalitativa karaktär går inte resultatet att generalisera. Däremot hoppas vi 

att studien kan bidra till att förskolan och förskoleklassens uppdrag i att skapa förutsättningar 

för fysisk aktivitet lyfts fram till diskussion, samt att den analys vi presenterat med stöd av 

variationsteorin kan tillföra en ökad förståelse för lärandedimensionen i barns 

rörelseaktiviteter utomhus. 

Slutsats 

Syftet med studien var att få ökad förståelse om några olika uppfattningar som pedagoger i 

förskola och förskoleklass har avseende barns rörelseaktiviteter utomhus. Förskolan och 
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förskoleklassen har särskilda områden som skall behandlas. Således är de målstyrda 

verksamheter, vilket ställer krav på att pedagogerna skapar lärtillfällen inom dessa avgränsade 

områden. Ett av dessa områden innefattar att varje barn ska erbjudas möjligheter till fysisk 

och motorisk utveckling samt att de ska få vistas i olika typer av miljöer. Forskning visar att 

ökad rörelseaktivitet kan bidra till förbättrade skolprestationer, särskilt bland lågpresterande 

barn. Därtill visar studier att pedagogers förhållningsätt kan påverka barns möjligheter att 

välja aktivitet, samt att barns rörelseaktiviteter ser olika ut beroende av de miljöer som 

verksamheterna gör tillgängliga. Vår studie visar att det dels fanns uttalade lärandeobjekt för 

barns rörelseaktiviteter utomhus, men att det däremot även framkom uppfattningar om att 

barnen behöver få utrymme för fritt meningsskapande i utomhusvistelsen. 

Med föreliggande studie vill vi belysa att pedagogers olika uppfattningar om barns 

rörelseaktiviteter kan stå i relation till vilka möjligheter barnen får att utvecklas inom flera 

områden. Vi vill synliggöra att lärarens roll i att skapa förutsättningar för barn att utveckla 

förmågor för att nå målen som finns uppsatta för verksamheten, samt vikten av att det sker i 

för barnen meningsfulla sammanhang. Läraryrket är ett komplext och mångfacetterat uppdrag 

i vilket pedagoger ständigt behöver göra avvägningar för att skapa goda förutsättningar för 

varje barn att utvecklas i riktning mot målen. Flera författare som presenteras i 

bakgrundsavsnittet påtalar att barns kropp förändras mycket under de första levnadsåren, samt 

att barn behöver få möjlighet att vara fysiskt aktiva för att lära sig att behärska sin kropp, 

samtidigt som senare statistik visar att barn rör sig allt mindre. Vi anser därför att 

lärarprofessionen åter bör rikta blicken mot betydelsen av rörelseaktiviteter. Vår studie är ett 

bidrag för att öka förståelsen för några olika uppfattningar pedagoger i förskolan och 

förskoleklassen har avseende barns rörelseaktiviteter utomhus, och dessutom vilka potentiella 

konsekvenser olika uppfattningar kan få för barns utveckling och lärande. 

Förslag till framtida forskning 

Vår studie bidar med en inblick i några pedagogers uppfattningar om barns rörelseaktiviteter 

utomhus i förskola och förskoleklass. En uppföljande studie skulle kunna genomföras för att 

få kunskap om flera yrkesgruppers uppfattningar över ett större geografiskt område, genom 

exempelvis enkätundersökningar. Informanterna skulle kunna tillfrågas hur de ser på sin 

kompetens, behov av kompetensutveckling, vilka förutsättningar de anser sig ha samt vem 

som bär ansvaret för att driva utvecklingsarbetet. Resultaten skulle bli värdefulla för att kunna 
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analysera vilka resurser som behövs för att få till stånd en utveckling av undervisningen inom 

rörelse och utevistelse. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Öppningsfrågor: 

Hur länge har du arbetet som förskollärare/fritidspedagog? 

Hur stor är er avdelning? Vilka åldersgrupper arbetar du med? 

Kan du berätta lite om er uteverksamhet här på förskolan?  

 

Intervjufrågor: 

Vilka rörelseaktiviteter brukar barnen hålla på med utomhus? 

De här rörelseaktiviteterna som barnen gör som du berättat om, vilken betydelse tror du att de 

har för barnen? 

Hur ser du på relationen mellan barns rörelseaktiviteter och utveckling och lärande inom 

andra områden? 

Vad betyder det för barnen att behärska sin kropp? 

Hur initieras rörelseaktiviteter utomhus? 

Vilken är din roll i barns rörelseaktiviteter utomhus? 

Vad anser du är dina viktigaste uppgifter när ni är utomhus?  

Hur ser du på relationen mellan utomhusmiljöns utformning och barns rörelseaktiviteter? 

Vad ser du för möjligheter/utmaningar i utomhusmiljön på förskolan? 

 

Följdfrågor: 

Hur menar du då? 

Kan du förklara? 

Kan du berätta mer om?  

Kan du ge något exempel? 

 

Avslutningsfrågor: 

Är det något mer du skulle vilja berätta innan vi avslutar? 

Kan jag återkomma om det kommer upp några nya frågor? 
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Bilaga 2 
 

     2017-11-13 
 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2017 ska vi, Albin Imland och Hanna Brandt, skriva ett examensarbete på 
förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Undersökningen kommer att handla om 
pedagogers syn på rörelseaktiviteter utomhus i förskolan och förskoleklassen och vi kommer 
att använda oss av intervju som metod för datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande 
i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med undersökningen är att få ökad förståelse om några olika uppfattningar som 
pedagoger i förskola och förskoleklass har avseende barns rörelseaktiviteter utomhus. 
Området är viktigt att undersöka för att pedagoger har en central roll som ledare för barn i 
förskola och förskoleklass, där de enligt läroplanen genom verksamheten ska erbjuda barn 
rörelseaktiviteter samt vistelse i utomhusmiljö. 

 
Genomförande 
 
Vi har planerat att sex pedagoger ska delta i undersökningen. Deltagandet kommer att 
innebära en intervju på cirka 30 minuter som kommer att spelas in med ljudupptagning. 
Intervjun kommer att transkriberas och materialet kommer att bearbetas innan det presenteras. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 
ordning vid Högskolan Dalarna. Deltagarna kommer att kunna ta del av undersökningens 
resultat genom en rapport i slutet av januari. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss och vår handledare. Din identitet som 
deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har gjorts 
vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att 
avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknade och kommer behandlas 
konfidentiellt. Alla insamlade data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och 
klart.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering genom mail eller telefon.    
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Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så kommer detta 
inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 
 
Student:    Student:   
Albin Imland    Hanna Brandt 
    
 
 
Handledare: 
Solveig Ahlin     
 
 
 
 
Jag tackar ja till deltagande i ovan nämnda intervjustudie. 
 
 
Namn:__________________________________________ 
 
Ort:________________________ Datum:______________   
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