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Abstrakt 

Svensk titel: “Fysisk aktivitet och grovmotorik i förskolan”. 

Engelsk titel: “Physical activity and gross motor skills in preschool”. 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare stimulerar barn till fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik. De frågeställningar som undersöks i studien är: Vilka 

didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barn till fysisk aktivitet, 

vilka didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barns grovmotorik 

samt vilket samband finns mellan fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik. Studien är en kvalitativ studie som genomförs med intervju 

som metod. Två stycken förskollärare som arbetar på samma förskola har 

intervjuats. I resultatet framkommer det att förskollärarna stimulerar barns 

fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik genom att göra olika 

didaktiska val. I sina didaktiska val tar förskollärarna bland annat ställning 

till: När under dagen fysiska och grovmotoriska aktiviteter ska ske, var 

aktiviteterna ska hållas exempelvis inomhus eller utomhus samt hur man som 

förskollärare samspelar med barnen under aktiviteterna. De didaktiska valen 

förskollärarna gör grundas på både yttre och inre faktorer. Exempel på detta 

är yttre faktorer såsom lokaler, miljö och styrdokument och inre faktorer 

såsom att se till den enskilde individens lärande och att förmedla fysisk 

aktivitet på ett roligt vis. Miljön, både dess förutsättningar och 

begränsningar, ses som den faktor som påverkar förskollärarnas didaktiska 

val mest. Resultatet visar att samspelet mellan förskollärare och barn och att 

ha roligt tillsammans är en viktig del i arbetet med att stimulera barn till 

fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. Angående den tredje 

frågeställningen anser förskollärarna att det finns tydligt samband mellan 

utövning av fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik, då de anser att 

det ena stimuleras automatiskt av det andra. 

Nyckelord 

Barn, didaktiska val, didaktisk design, fysisk aktivitet, förskollärare, 

grovmotorik.
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1 Inledning 

Forskning visar att många barn i dagens samhälle inte rör på sig tillräckligt 

(Schäfer, Elinder & Faskunger, 2006). O´Dwyer, Fairclough, Ridgers, 

Knowles, Foweather och Stratton (2013) förklarar i sin studie att 

förskolebarn tros vara en av de mest aktiva samhällsgrupperna trots att de i 

verkligheten spenderar stor del av dagarna på förskolan stillasittande. 

Samtidigt står det i förskolans läroplan att förskolan ska sträva efter att barn 

utvecklar sin motorik samt förståelse av hur viktigt det är att värna om sin 

hälsa (Lpfö98, rev. 2018). Eftersom många barn inte rör på sig tillräckligt 

blir det också allt viktigare att förskollärare arbetar med fysiska och 

grovmotoriska aktiviteter i förskolan. Ericsson (2003) skriver att motoriken 

är en viktig del i barns allomfattande utveckling och därför krävs det att 

barnen ständigt får utveckla sin grovmotoriska förmåga. Detta är något 

barnen behöver hjälp och stöttning med, till exempel genom att en vuxen 

höjer deras motivation (Ericsson, 2003). Därför utgår denna studie ifrån ett 

didaktiskt perspektiv med fokus på hur förskollärare stimulerar barn till 

fysisk aktivitet och grovmotorisk utveckling. Öhman (2014) förklarar att det 

didaktiska perspektivet avser den metodik förskollärare använder för att 

skapa ett undervisningsinnehåll. Det handlar om att leda verksamheten och 

att göra aktiva val med intentionen att åstadkomma en utveckling av barnens 

förmågor (Öhman, 2014).  

Trots att begreppen fysisk aktivitet och grovmotorik kan anses 

sammanflätade har endast begreppet motorik funnits i förskolans läroplan 

fram tills nu. Genom 2018 års revidering av läroplanen har nu även 

begreppet fysisk aktivitet tillkommit, vilket gör ämnet högaktuellt. Då 

revideringen av läroplanen träder i kraft i juli 2019, finner vi det intressant att 

synliggöra hur förskollärare arbetar med området i dagsläget.  

Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin 

motoriska utveckling [...] Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva 

rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva 

(Lpfö98, rev. 2018 s.15, s.9).  

Under vår förskollärarutbildning har vi haft möjlighet att läsa en valbar kurs 

inom området hälsa och motorik i förskolan. Genom kursen skapades 

förförståelse om vikten av att förskollärare aktivt arbetar med fysisk aktivitet 

och utveckling av grovmotorik i förskolan. I denna studie vill vi synliggöra 

hur förskollärare stimulerar barn till fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik. Genom att synliggöra detta hoppas vi kunna bidra med kunskap 

om hur arbetet sker rent praktiskt. Detta kan vara av nytta för andra 

förskollärare som är intresserade av att arbeta mer med fysisk aktivitet och 

grovmotorik i förskolans verksamhet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare stimulerar barn till fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik. De frågeställningar som ska besvaras är:  

● Vilka didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barn till fysisk 

aktivitet? 

 

● Vilka didaktiska val gör förskollärare för att stimulera barns 

grovmotorik? 

 

● Vilket samband finns mellan utövning av fysisk aktivitet och 

utveckling av grovmotorik? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer 

av två stycken förskollärare som arbetar på samma förskola.   
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3 Bakgrund 

I följande kapitel presenteras litteratur som bedöms relevant för studien. 

Litteraturen har fokus på fysisk aktivitet, grovmotorik, förskolans läroplan 

samt vila och återhämtning. 

Fysisk aktivitet handlar om att få kroppens puls att öka och komma över sin 

vilonivå. Fysisk aktivitet innehåller olika områden exempelvis spänst, 

uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet. Dessa områden underlättar för 

människor i deras vardag och därför är det viktigt att de stimuleras redan i 

tidig ålder (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). Enligt World Health 

Organisation (2018) innefattar fysisk aktivitet för barn och unga lek, sport, 

transport och träning, vidare förklaras också att den allmänna 

rekommendationen för fysisk aktivitet är minst 60 minuter om dagen. 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (2008) rekommenderar att även små barn 

uppmuntras till att röra på sig och vara fysiskt aktiva. Med fysiskt aktiva 

åsyftas aktiviteter som tränar konditionen och ökar pulsen. Vidare förklaras 

också vikten av att försöka motverka längre perioder av stillasittande då det 

påverkar människors hälsa negativt till exempel genom övervikt. Grindberg 

och Langlo Jagtøien (2000) förklarar att fysisk aktivitet i förskolan oftast 

utgörs av lek som antingen är initierad av förskolepersonalen eller genom 

barnen själva. Dock menar Törner (2017) att förskolan och skolan har svårt 

att stimulera barn till att röra på sig trots att behovet av fysisk aktivitet är 

stort bland barn. 

Grovmotorik handlar om kroppens stora muskelgrupper och de rörelser de 

används till (Osnes, Skaug & Kaarby, 2012). Granberg (2000) skriver att det 

finns ett visst antal grovmotoriska rörelser, till exempel: Klättra, klänga, 

rulla, åla, krypa, hoppa, springa, gå, kasta och fånga. För att barnen ska få 

möjlighet att utveckla grovmotoriska rörelser krävs det att förskollärare 

utmanar barnen genom olika prövningar och hinder (Granberg, 2000). 

Motorisk utveckling innebär att människan allteftersom utvecklar olika 

motoriska funktioner genom rörelse (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

För att de grovmotoriska rörelserna ska kunna ske förutsättningslöst måste 

rörelserna bli automatiserade vilket kräver fysisk aktivitet. Automatiserade 

rörelser innebär att barnet kan utföra en specifik rörelse samtidigt som att det 

koncentrerar sig på något annat (Hammar & Johansson, 2013). Wagnsson, 

Löfdahl och Segerblom (2012) menar att barn med brister i sin motorik ofta 

drar sig undan från lekar och andra aktiviteter där bristerna synliggörs. Vilket 

i sin tur ger negativa konsekvenser för den fortsatta motoriska utvecklingen. 

Enligt Törner (2017) hjälper fysisk aktivitet barn att utvecklas på många 

olika plan, rent kroppsligt stimulerar fysisk aktivitet tillväxten men även 

utvecklingen av muskler, skelett, lungor, hjärta och hjärna. Barnet kan även 

utvecklas mentalt och socialt av fysisk aktivitet då självförtroendet kan öka 

av fysiska prestationer och känslan av samspel kan öka när rörelse sker 
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tillsammans med andra. Hagströmer (2017) menar att fysisk aktivitet bör 

uppmuntras och underlättas för barn då det kan ge hälsofördelar både i 

barndomen och senare i livet. Detta kan ske genom lustfyllda aktiviteter som 

är motoriskt utmanande. 

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motoriska förmåga: “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö98, rev. 2018, 

s.13). Sollerhed (2017) skriver att förskolan har en stor betydelse för barns 

fysiska aktivitet och motoriska utveckling då många barn tillbringar största 

delen av dagen där. Detta kräver att det finns förskollärare som har kunskap 

om och erfarenhet av fysisk aktivitet och motorik. En studie om barns 

aktivitetsnivå av Pate, Mciver, Dowda, Brown och Addy (2008) visade att 

barn i förskolan är mer stillasittande än vad som tidigare trotts. Endast 2% av 

barnens förskoledag bestod av fysisk aktivitet medan den stillasittande tiden 

var 85%. Dessa resultat ger en indikation på att det finns behov av att öka 

den fysiska aktiviteten för barn i förskolan.   

Efter fysisk aktivitet krävs vila menar Söderström (2009). Hon definierar vila 

som återhämtning efter en ansträngande aktivitet eller som variation mellan 

olika sorters aktiviteter. Vilan kan utformas på oändligt många sätt och kan 

vara en kort stund eller flera timmar. Aktivitet och vila är sammankopplade 

och balansen däremellan gör att människor mår bra. Terjestam (2010) menar 

att barn i dagens samhälle upplever lika mycket stress som vuxna, då barnen 

utsätts för mycket stimulans både hemma och på förskolan. För att motverka 

stressen har vila och återhämtning en betydande funktion. 
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4 Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring fysisk aktivitet och 

grovmotorik i förskolan. Även vikten av vila och återhämtning presenteras i 

denna del. Under sökandet av vetenskapliga artiklar har vi uppmärksammat 

att det finns begränsat med svensk forskning kring området. Därför utgörs 

detta kapitel främst utav internationell forskning. Enligt redaktörer på 

Utrikespolitiska institutet (Daleke, 2016; Karlsson, 2017; Karlsson, 2017; 

Lindahl, 2017 & Lindahl, 2018) har länderna som den internationella 

forskningen utgår ifrån frivillig förskola precis som Sverige. Skolstarten i 

gällande länder ligger mellan 5 och 7 års ålder vilket ligger förhållandevis 

nära den svenska skolstarten som sker vid 6 års ålder (Daleke 2016; Karlsson 

2017; Karlsson 2017; Lindahl 2017 & Lindahl 2018). Detta gör den 

internationella forskningen relativt applicerbar i vår studie om hur fysisk 

aktivitet och utveckling av grovmotorik stimuleras i svensk förskola.  

O´Dwyer, Fairclough, Ridgers, Knowles, Foweather och Stratton (2013) 

undersöker i sin studie hur engelska barns fysiska aktivitet ser ut inom 

förskolans verksamhet. 12 stycken engelska förskolor har deltagit i studien 

som syftar till att mäta barns fysiska aktivitet samt undersöka hur den 

utvecklas genom intervention. Studien uppmärksammar problematiken kring 

att förskolebarn tros vara en av de mest aktiva grupperna i dagens samhälle 

men att det egentligen är få barn som faktiskt når den rekommenderade 

riktlinjen om att vara i rörelse 60 minuter per dag. Studien visar att många 

förskolebarn spenderar stor del av dagen på förskolan med att vara 

stillasittande. Studien visar också att barn som vistas längre dagar i förskolan 

rör sig mindre än de barn som har kortare dagar. En anledning till detta kan 

vara att barnen som går kortare dagar i förskolan har bättre förutsättningar att 

röra på sig utanför “skolmiljön”. Vidare menar O´Dwyer et al. (2013) att för 

att få en förändring som syftar till att öka barns fysiska aktivitet på förskolan 

krävs det att personalen tränar på att leverera innehållet i läroplanen på ett 

mer aktivt vis, till exempel genom fysiskt aktiv lek.  

Van Zandvoort, Tucker, Irwin och Burke (2010) studerar vilka hinder 

förskollärare i Kanada kan uppleva i arbetet med fysisk aktivitet på 

förskolan. Studien grundar sig på observationer av 190 stycken 3-5 åringar 

från 24 stycken olika förskolor. Ett återkommande hinder i arbetet tycks vara 

att hitta lämpliga utrymmen där barnen kan utöva fysisk aktivitet och 

utmanas i sin grovmotorik. En viktig del i att få barnen fysiskt aktiva i 

förskolan visade sig vara tiden barnen spenderar genom att leka utomhus. 

Emellertid visar resultatet att förskolegårdens storlek spelar en stor roll i 

detta, då en stor gård ger mer utrymme till fysiska aktiviteter än en liten. 

Resultatet visar även att förskolans lekmaterial samt förskollärares egna 

intresse för fysisk aktivitet har betydelse för att engagera barnen till att röra 

på sig.  
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I en Indonesisk studie av Lestari och Ratnaningsih (2016) undersöks hur 

leken kan påverka barns grovmotorik. Studien bygger på observationer av 

180 stycken förskolebarn i det indonesiska distriktet Gedeg. I studien 

beskrivs vikten av att stimulera barns grovmotorik redan i tidig ålder då det 

har visat sig att barn i dagens förskola ofta har brister i sin motoriska 

utveckling. Lestari och Ratnaningsih (2016) beskriver leken som en viktig 

del i barnens motoriska utveckling då leken engagerar och skapar lustfyllda 

lärande-situationer samtidigt som den kan utveckla barns rörelseförmåga. 

Studiens resultat tyder på att leken har en avgörande effekt, inte bara på 

barnens grovmotorik utan även på den fysiska, sociala och kognitiva 

utvecklingen. Lestari och Ratnaningsih (2016) förklarar att en bidragande 

faktor i framtagandet av resultatet var att förskollärarna aktivt bidrog med 

konkreta handlingar, det vill säga att de planerade och genomförde lekar som 

utmanade barnen i sin grovmotorik.  

I den svenska studien Bunkefloprojektet undersöks vilka effekter fysisk 

aktivitet kan ha för barns utveckling. Forskningsprojektet pågick under en 

nioårsperiod där barn mellan 7 och 9 år deltog. Testgruppernas skoldag 

förlängdes med 45 minuters extra fysisk aktivitet per dag. Resultatet visar på 

en tydlig förbättring av barnens grovmotoriska utveckling. Den 

grovmotoriska utvecklingen förbättrades mer och mer allt eftersom att 

studien fortgick. Under projektets motorikobservationer upptäcktes det att 

vissa barn hade brister i sin motoriska utveckling men även 

koncentrationssvårigheter. Efter att den fysiska aktiviteten ökades för 

testgrupperna syntes en tydlig förbättring av de brister och svårigheter som 

tidigare uppmärksammats. I studien framgår det även att barn som har 

motoriska svårigheter vid skolstart ofta får problem med läs- och 

skrivinlärning, vilket ytterligare visar på vikten av fysisk aktivitet och 

motorisk träning i barns tidiga åldrar (Ericsson, 2003).  

Williams, Pfeiffer, O’Neill, Dowda, McIver, Brown och Pate (2012) 

undersöker i sin studie hur amerikanska förskolor arbetar med grovmotorik 

och fysisk aktivitet. Studien grundar sig på observationer av 80 stycken 

treåringar och 118 stycken fyraåringar från 22 stycken olika förskolor. 

Williams et al. (2012) betonar vikten av att ha en välutvecklad grovmotorik, 

då människor med välutvecklad grovmotorik oftare kan och vågar vara del 

av sammanhang som innefattar fysisk aktivitet. I studiens resultat framgår 

det att förskolebarn som har sämre grovmotorik rör sig mindre än 

förskolebarn som har god grovmotorik, vilket är viktigt att vara medveten om 

vid arbete med fysisk aktivitet i förskolan. 

Asp (2002) har i en svensk studie undersökt vuxnas upplevelser av vila. 

Studien grundar sig på intervjuer av 13 stycken personer, med syftet att ta del 

av informanternas upplevelser av vila. I studien förklarar Asp (2002) vikten 
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av fysisk aktivitet för att människor ska må bra. Emellertid kan inte 

människor endast vara fysiskt aktiva, de behöver också vila. Resultatet tyder 

på att vila är hälsofrämjande, vilket många kan behöva öva sig på för att lära 

sig att slappna av i den annars fartfyllda vardagen. Det är viktigt att känna av 

när man upplever trötthet och vid sådana tillfällen tillåta sig själv att ta det 

lugnt, och på så vis återhämta sin styrka innan nya stimulerande intryck kan 

ta plats. 

4.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
O´Dwyer et al. (2013) förklarar att få förskolebarn når rekommendationen 

om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Barnen som rör sig minst är oftast de 

barn som har längst dagar på förskolan. Vidare förklaras att förskollärare 

måste lära sig att arbeta mer aktivt och använda läroplanen som redskap för 

att utöva mer fysiska aktiviteter i förskolan. Förskollärare har en viktig roll i 

att stimulera barn till mer fysisk aktivitet i förskolan, emellertid menar Van 

Zandvoort et al. (2010) att förskolans miljö och material också är en viktig 

del i att få barnen att bli mer fysisk aktiva. För att förskollärare ska kunna 

stimulera barns rörelse krävs det att verksamheten kan tillhandahålla 

lämpliga utrymmen för fysisk lek. Lekens betydelse för barns fysiska 

aktivitet och grovmotorik har Lestari och Ratnaningsih (2016) undersökt i sin 

studie. De understryker att leken har en betydande roll i att utveckla barns 

rörelseförmåga men det ställer också krav på att förskollärarna är aktivt 

deltagande, samt planerar och genomför rörelselekar. Vidare förklaras att 

barn i dagens förskola ofta har brister i sin motoriska utveckling. Barn med 

grovmotoriska brister förekommer även i studien gjord av Williams et al. 

(2012). Barn med välutvecklad grovmotorik vågar oftare delta i kontexter 

som innefattar fysisk aktivitet än de barn som har brister i sin grovmotorik. 

Även Ericsson (2003) upptäckte barn med grovmotoriska brister i sin studie. 

Genom att utöka barnens fysiska aktivitet sågs en tydlig förbättring av de 

grovmotoriska svårigheter som tidigare uppmärksammats. Fysisk aktivitet 

hade alltså en positiv effekt på barns grovmotoriska utveckling. Asp (2002) 

skriver också fram vikten av att vara fysiskt aktiv vilket i studien beskrivs 

som hälsofrämjande. Emellertid hävdar Asp (2002) att det är minst lika 

viktigt att vila och slappna av som att vara fysiskt aktiv.  

Den tidigare forskningen som tas upp ovan anses betydelsefull för vår studie 

då den berör barns fysiska och grovmotoriska aktivitet samt behov av 

återhämtning. Den berör också förskollärarnas roll i arbetet med ämnet i 

förskolan. Forskningen tar även upp hinder och konsekvenser som kan 

förekomma i arbetet med fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik i 

förskolan. Även detta anses viktigt att uppmärksamma i denna studie då det 

breddar perspektivet ytterligare. 
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5 Teoretisk ram 

I detta kapitel presenteras sociokulturellt perspektiv och didaktiskt perspektiv 

som kommer att användas som teoretisk ram i denna studie.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonar vikten av att ingå i sociala 

sammanhang för att skapa utveckling och lärande. När människor ingår i 

sociala sammanhang sker samspel som kan leda till lärande och nya 

erfarenheter. Kunskap är inte något som överförs mellan människor utan 

något som skapas genom det samspel som uppstår mellan dem. Resultatet 

ligger i hur samspelet organiseras mellan barn och barn men också mellan 

barn och vuxen. En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att 

de sociokulturella resurserna både skapas och förs vidare genom 

kommunikation. Vi byter ständigt erfarenheter och lärdomar med andra 

människor, både genom att de överförs språkligt men också kroppsligt. Det 

mänskliga språket och den interaktion som uppkommer därigenom är 

följaktligen en viktig komponent när det kommer till mänsklig utveckling. 

Enligt det sociokulturella perspektivet föds barn in i denna interaktion och 

kommunikation och utvecklas därför genom samspelet med vuxna och andra 

barn (Vygotskij, 1987).  

En central del i det sociokulturella perspektivet är synen på människor som 

ständigt benägna att ta till sig, appropriera, ny kunskap från sina 

medmänniskor. Ett sätt att appropriera ny kunskap är genom det som kallas 

den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen utgår 

ifrån att den mer kunniga inom ämnet vägleder den mindre kunniga inom 

ämnet till utveckling, även om denne också klassas som medaktör i lärandet. 

Genom att befinna sig i ett socialt samspel med någon annan utmanas 

människan vidare i sin utveckling (Vygotskij, 1987).  

Det sociokulturella perspektivet kommer tillsammans med det didaktiska 

perspektivet utgöra grunden för studiens analys. Studiens syfte är att utifrån 

ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur förskollärare stimulerar barn till 

fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. I arbetet med att stimulera 

lärande och utveckling sker ett samspel mellan förskollärare och barn. Då det 

sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid samspel och att utvecklas 

tillsammans med andra bedöms teorin relevant för denna studie. Analysen 

kommer att tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på 

begreppen: Socialt samspel, kommunikation och den proximala 

utvecklingszonen. 

5.2 Didaktiskt perspektiv 
Det didaktiska perspektivet utgör, precis som det sociokulturella 

perspektivet, grunden för studiens analys. Då studiens syfte handlar om att 
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synliggöra förskollärares didaktiska val, kommer det didaktiska perspektivet 

att användas i analysen av resultatet. Inom det didaktiska perspektivet och 

didaktisk design finns begreppen design för lärande och design i lärande. 

Dessa begrepp innefattar yttre och inre faktorer som kan tas i beaktande i 

utformningen av undervisning. Dessa yttre och inre faktorer kommer 

användas i analysen för att synliggöra de didaktiska val förskollärarna gör 

gällande fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik.   

Det didaktiska perspektivet handlar om den undervisningsmetodik lärare 

använder och hur de applicerar undervisningens innehåll rent praktisk. De 

didaktiska frågorna vad, hur och varför är starka begrepp inom didaktiken 

och utgör ofta grunden vid planering av undervisning (Liberg, 2017). Osnes, 

Skaug och Kaarby (2012) hänvisar till didaktik som läran om att lära ut, det 

vill säga hur pedagogiken används i praktiken. Didaktiken innefattar 

planering, utformning, genomförande och utvärdering av aktiviteter som 

syftar till att tillföra lärande och utveckling. Didaktiken utgörs inte bara av 

ämneskunskap utan även förhållningssätt och människosyn, detta för att 

kunna se till varje enskild individ.  

Didaktisk design är ett begrepp inom det didaktiska perspektivet som syftar 

till de processer lärare använder för att skapa utveckling och lärande. Det 

handlar om sociala, meningsskapande processer inom det ämnet som lärandet 

sker. Begreppet didaktisk design har under årens lopp utvidgats till 

begreppen design för lärande och design i lärande. Design för lärande syftar 

till all den planering och de förutsättningar som finns för att ett lärande ska 

kunna ske. Genom design för lärande ser läraren till att ta alla yttre faktorer i 

beaktande, faktorer såsom lokaler, miljö, regler och lagar samt styrdokument. 

Ytterligare ett begrepp inom didaktikens område är design i lärande. Design i 

lärande syftar istället till de inre faktorerna såsom att se till den enskilde 

individens lärande. Utifrån detta begrepp ses inte lärandet endast utifrån 

uppsatta mål utan från den meningsfulla processen som sker. Läraren ses 

som en designer av lärande då denne formar undervisningen genom att se till 

alla faktorer (Selander & Kress, 2017). 
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6 Metod 

I detta kapitel görs en argumentation för valet att använda kvalitativ ansats 

samt valet av intervju som metod. Urval, genomförande, bearbetning av data, 

forskningsetiska överväganden samt metodkritik kommer också att 

behandlas under detta kapitel.  

6.1 Val av metod 
Med hjälp av en kvalitativ ansats synliggör studien hur förskollärare 

stimulerar barn till fysisk aktivitet och grovmotorisk utveckling. Denscombe 

(2009) förklarar den kvalitativa ansatsen som att resultat och analys grundas 

på de texter och visuella bilder som samlas in under en studie. Bryman 

(2018) tar upp ofta förekommande kritik kring kvalitativ ansats såsom att 

forskningen blir för subjektiv. Med detta menar Bryman (2018) att kvalitativ 

forskning ofta utgår från personliga uppfattningar om vad som är viktigt och 

relevant i en studie. I motsats till detta menar Denscombe (2009) att 

kvalitativ ansats, och intervjuer i synnerhet, har flertalet fördelar såsom att 

producera mer detaljerad och ingående data (Denscombe, 2009). Då vi ville 

att studiens data skulle ha ett mer detaljerat och djupgående innehåll grundat 

på informanternas tankar och erfarenheter ansågs fördelarna med kvalitativ 

ansats överväga de nackdelar som tas upp i texten. Utifrån valt syfte att 

”utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur förskollärare stimulerar barn 

till fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik” ansågs intervju vara en 

lämplig metod.  

Denscombe (2009) skriver om semistrukturerade intervjuer. Han förklarar att 

forskare som utgår ifrån semistrukturerade intervjuer använder sig av en 

färdig lista med frågor men avviker ibland från de färdiga frågorna för att ge 

utrymme för följdfrågor. Intervjuerna som genomfördes i denna studie var 

semistrukturerade då vi hade en färdig intervjuguide men var inställda på att 

frångå den för att ställa följdfrågor. Exempel på följdfrågor som ställdes var: 

Kan du utveckla ditt svar? Hur menar du nu? Varför tror du att det är så? 

Enligt Kihlström (2007) är det av vikt att den som håller i intervjun inte 

ställer ledande eller slutna frågor, då det kan påverka informanternas svar. 

Istället bör frågorna utformas så att informanterna förstår att det är just deras 

erfarenheter och uppfattningar som är av intresse.  

Metoden valdes för att det är ett bra sätt att kunna närma sig förskollärarnas 

tankar och erfarenheter kring området. Under de semistrukturerade 

intervjuerna fick vi ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter genom 

en förberedd intervjuguide, samtidigt som det fanns utrymme för följdfrågor. 

En svaghet med intervju som metod är att en intervju inte synliggör hur 

förskollärare faktiskt arbetar med ämnet i praktiken utan bara synliggöra 

deras tankar och erfarenheter. Det hade varit betydligt svårare att få tillgång 

till informanternas tankar och erfarenheter om studien istället hade haft 
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exempelvis enkätundersökning som metod. Detta eftersom att en enkät inte 

möjliggör tillfällen för följdfrågor och vidareutveckling på informanternas 

resonemang på samma vis som när man sitter ansikte mot ansikte med 

varandra i en intervju.  

6.2 Urval  
Denna studie utgick från intervjuer av två stycken förskollärare. Vi var 

bekanta med förskollärarna sedan tidigare, om det var en fördel eller nackdel 

är svårt att säga. En nackdel med detta skulle kunna vara att vår relation som 

bekanta kan ha påverkat informanternas sätt att svara på frågorna. Dock tror 

vi att det var till studiens fördel då vi upplever att relationen lett till en 

intervju med mer förtroligt klimat. Endast utbildade förskollärare deltog i 

studien då tanken var att deltagarna skulle ha likvärdiga 

bakgrundskunskaper. Förskollärarna arbetar på samma förskola i en 

mellanstor kommun i södra Sverige. Eftersom att studiens syfte inte är att 

vara jämförande utan synliggörande valdes förskollärare som arbetar på 

samma arbetsplats. Urvalet gjordes även med en tanke om att få variation på 

deltagarnas arbetslivserfarenhet, eftersom att variation på detta område kan 

bidra till att olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter lyfts i 

intervjusvaren. Eftersom att det är tidsmässigt krävande att genomföra 

intervjuer, transkribera och bearbeta materialet upplevdes det passande att 

endast intervjua två förskollärare. Vi upplevde att vi fick fram empiri som 

täcker studiens syfte och forskningsfrågor. Om vi emellertid upplevt att 

empirin inte var tillräcklig för att grunda ett resultat på hade vi behövt utöka 

studien med fler respondenter. Hade studien grundat sig på fler respondenter 

hade resultatet blivit grundat på fler svar, vilket hade kunnat bidra till fler 

och vidare perspektiv.  

Förskollärarna blev tilldelade fingerade namn i studien för att skydda deras 

identiteter/personuppgifter utifrån de forskningsetiska principerna. 

Förskollärarna kommer i resultatdelen att benämnas som Caroline och Bella.  

 

Fingerat namn: År som verksam 

förskollärare: 

År som verksam vid 

nuvarande arbetsplats: 

Caroline 3 år 1,5 år 

Bella 15 år 2 år 
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6.3 Genomförande  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar gjordes en intervjuguide att utgå 

från under intervjuerna (se bilaga A). Därefter skickades ett missiv ut via 

mejl där vi presenterade oss själva och syftet med undersökningen (se bilaga 

B). Därefter blev informanterna tillfrågade om de ville delta i 

undersökningen via ett telefonsamtal. Under telefonsamtalet bestämdes 

datum och tider. Informanterna fick även bestämma om de ville få tillgång 

till intervjufrågorna i förväg vilket de ville.  

Vi var båda närvarande under intervjuerna. En av oss förde anteckningar 

medan den andra höll i själva intervjun. Intervjuerna, som tog mellan 30 och 

40 minuter, gjordes enskilt med vardera förskollärare i ett avskilt rum på 

förskolan, detta för att minska störningsmoment. Efter att ha fått 

informanternas godkännanden spelades intervjuerna in. Intervjuerna spelades 

in på två stycken enheter för att minska risken att materialet skulle gå 

förlorat.  

6.4 Bearbetning av data 
Intervjuerna bearbetades genom att ljudinspelningarna spelades upp flera 

gånger för att öka förståelsen för vad informanterna verkligen uttryckte. 

Sedan transkriberades intervjuerna, på så vis överfördes informanternas 

erfarenheter från tal till skrift. Transkriberingarna med informanternas svar 

sammanställdes, lästes och jämfördes med varandra för att få en överblick 

över materialet samt för att finna likheter, skillnader och mönster i svaren. 

Informanternas svar delades upp i olika kategorier utifrån studiens syfte, 

frågeställningar och teorierna sociokulturellt perspektiv och didaktiskt 

perspektiv, detta för att underlätta besvarandet av syfte och frågeställningar.  

Bryman (2018) beskriver kodning som ett redskap för att bearbeta data. Han 

menar att kodning handlar om att bryta ner insamlad data i små beståndsdelar 

för att sedan kunna sätta namn eller etiketter på delarna som man tror är av 

vikt. Under bearbetningen av data började vi med att skriva upp våra 

frågeställningar och våra valda teorier på en whiteboardtavla för att få en 

tydlig överblick. Därefter markerades delar i transkriberingarna som kunde 

kopplas till våra tre frågeställningar i varsin färg med hjälp av färgpennor. 

Likaså markerades delar i transkriberingarna där vi såg kopplingar till våra 

valda teorier. Det vi markerade med olika färgpennor i transkriberingarna 

skrevs sedan på whiteboardtavlan under den frågeställning och teori som de 

ansågs tillhöra. Därefter skapades resultatsrubriker utifrån varje 

frågeställning och innehållet i intervjusvaren. Avslutningsvis skrevs en 

resultatspresentation med citat från intervjuerna för att göra 

resultatspresentationen mer trovärdig och tillförlitlig. Varje resultatsdel 

avslutas med en analys av resultatet. 



 

 

13 

 

Teorierna didaktiskt perspektiv och sociokulturellt perspektiv samt tidigare 

forskning och bakgrundslitteratur har utgjort våra glasögon i analyserandet 

av resultatet. Bearbetningen av data gjordes med tanke på begreppet 

objektivitet vilket Denscombe (2009) förklarar som att egna värderingar och 

åsikter bör lämnas utanför undersökningen. Vi försökte vara medvetna om 

egna värderingar och åsikter för att kunna vara så objektiva som möjligt 

under bearbetningen av data. Dock är det svårt att säga om värderingar och 

åsikter omedvetet speglats i studien. 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna muntligt om de 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) hänvisar till. Dessa 

principer bör man förhålla sig till vid undersökningar och inhämtning av 

data. De forskningsetiska principerna är uppdelade i fyra kategorier: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Informationskravet tillämpades genom att berörda parter informerades om 

studiens syfte. Detta gjordes genom att ett missiv skickades ut samt genom 

informerande telefonsamtal med informanterna. Samtyckeskravet uppnåddes 

genom att informanterna fick delge sitt samtycke för att delta innan 

intervjuerna tog plats. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att 

förskollärarna fick fiktiva namn i denna studie. Nyttjandekravet togs hänsyn 

till genom att studiens material endast används i denna studie och inte till 

något annat. 

6.6 Metodkritik                             
Trovärdighet är grunden för all forskning då det är ett sätt att bevisa att 

insamlad data grundar sig på studiens tillvägagångssätt. Tillförlitlighet 

hänvisar till om resultatet blir konsekvent vid andra tillfällen (Denscombe, 

2009). För att öka studiens tillförlitlighet beskrevs studiens arbetsgång så 

detaljerat som möjligt. Under arbetet med studien var vår strävan att skapa 

ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. I resultatdelen används citat från 

informanternas intervjuer för att ge läsaren en djupare förståelse för 

kopplingen mellan metod och resultat, vilket kan öka trovärdigheten. 

Trovärdigheten i studien ökas även av att samma intervjuguide användes till 

båda informanterna, detta för att informanterna skulle få frågor som var 

formulerade på samma vis.  

Begreppet överförbarhet handlar om att studiens resultat kan användas på 

nytt i andra forskningssammanhang (Allwood & Erikson, 2010). Då denna 

studie grundat sig på endast två informanter är det svårt att säga om resultatet 

är överförbart till liknande studier. Emellertid kan studien ändå vara relevant 

för att öka kunskapen kring hur förskollärare stimulerar barns fysiska 

aktivitet och grovmotoriska utveckling.  
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7 Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultatet av den insamlade empirin från 

intervjuerna att presenteras. Resultatet presenteras genom olika kategorier, 

dessa är: Faktorer som påverkar förskollärarnas didaktiska val i arbetet med 

fysisk aktivitet och grovmotorik, förskollärarnas sätt att utmana barnen till 

fortsatt utveckling, balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning samt 

sambandet mellan fysisk aktivitet och grovmotorik. Kategorierna som 

resultatet utgår från är grundade på studiens forskningsfrågor och teorier men 

även på de mönster som framkommit genom bearbetning av empirin. Efter 

varje huvudrubrik kommer en analys av resultatet presenteras. I denna del 

analyseras studiens resultat utifrån det didaktiska perspektivet, det 

sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning. Med det menat kommer 

analysen fokusera på yttre och inre faktorer som påverkar förskollärares 

didaktiska val, hur förskollärare utmanar barnen till fortsatt utveckling samt 

samspelet som sker mellan förskollärare och barn. Bakgrundslitteratur 

används i analysen för att bidra med fler perspektiv. Även den tidigare 

forskningen används i analysen, detta för att ge analysen en 

forskningsbaserad grund. 

7.1 Faktorer som påverkar förskollärarnas didaktiska val i 

arbetet med fysisk aktivitet och grovmotorik 
Inom det didaktiska perspektivet finns områdena design för lärande och 

design i lärande. Det första området syftar på yttre faktorer såsom miljö och 

styrdokument. Det andra området syftar på inre faktorer såsom individens 

lärande och att skapa meningsfulla processer för individen. Dessa faktorer 

framkom även under insamling av empiri och därför utgår kategoriseringen 

utifrån dessa faktorer. 

7.1.1 Yttre faktorer                                                                             

Läroplanen utgör grunden för förskolans verksamhet och därför hade den en 

betydande roll när förskollärarna pratade om sina didaktiska val kring barns 

fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik. Både styrdokument och 

miljö räknas i denna studie som yttre faktorer. Något som framkom i 

intervjuerna är att båda förskollärarna tyckte att miljön spelar en stor roll vid 

arbetet med fysisk aktivitet och grovmotorik. Förskollärarna beskrev att 

arbetet med fysisk aktivitet och grovmotorik ser annorlunda ut beroende på 

om aktiviteterna sker inomhus eller utomhus. En av förskollärarna påstod att 

all sorts miljö är väldigt lättframkomlig i dagens samhälle och anpassad efter 

människans behov av att ta sig fram smidigt. Därför behöver barnen 

stimuleras grovmotoriskt genom att få vara aktiva i olika sorters miljöer: 
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Det är mycket miljöer där alla människor rör sig idag som är mycket 

tillrättalagt...Typ ´här går man´ på trottoaren, man går i köpcentrumen... Allt är så 

mycket, du tar dig fram lätt, du kan cykla lätt fram överallt, men vi tränar inte så 

mycket på att ta oss fram på ojämn plan och inne har vi platt golv, det vore i och 

för sig konstigt om vi hade buckliga aha, väldigt tillrättalagt (Bella). 

7.1.1.1 Innemiljön 

Förskollärarna pratade om innemiljön och hur fysiska och grovmotoriska 

aktiviteter kan se ut inomhus. En av förskollärarna sa att barnen lätt kan bli 

stillasittande när de är inomhus:  

 

 
 

 

Märker man att dom har varit stillasittande eller kanske suttit länge med 

någonting, skapat länge eller suttit med ipaden... Då får vi bryta lite och göra 

något aktivt (Caroline).   

 

 
 

 

Vidare förklarade förskolläraren hur fysisk aktivitet som innefattar 

grovmotoriken kan se ut inomhus:  

 

 

 

Är vi inne är vi oftast på avdelningens stora rum. Då kan det vara sådär att man 

kanske har lite gymnastik, dansstopp och olika rörelselekar (Caroline).  

 

 
 

 

Den andra förskolläraren berättade att det är viktigt att inomhusaktiviteter är 

välplanerade eftersom att aktiviteterna ofta kan kräva att man ändrar om och 

möjliggör större yta i lokalen: 

Är man inne är det ganska viktigt att se till att den aktivitet man ska göra... Att det 

finns plats så att man rent fysiskt då kanske flyttar på grejer om det är nån form av 

lek man vill göra. Jag tycker att det är ganska viktigt om man som pedagog ska 

göra en fysisk aktivitet att den är ganska välplanerad för man behöver veta att 

såhär ska det gå till (Bella). 

Samma förskollärare berättade även att de ofta försöker dämpa barnens 

spontant uppkomna fysiska aktivitet inomhus och istället försöka 

kompensera det genom styrda aktiviteter.  

Om man hårdrar det lite… Ute är det fysiskt hela tiden. Inne är det mer styrda 

aktiviteter som är fysiska annars försöker man undvika och hålla nere tempot lite 

(Bella). 

7.1.1.2 Utemiljön 

En av förskollärarna förklarade att de sällan har planerade aktiviteter 

gällande fysisk aktivitet och grovmotorik utomhus eftersom att utemiljön i 

sig stimulerar barnen till att röra på sig: 

  

Barnen är ute både för- och eftermiddag och då får dom ju den formen ute och då 

har inte vi specifika saker vi gör utan vi följer barnen och försöker vara där dom 

är och tillföra saker i deras lek om dom behöver (Bella). 
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I motsats till detta menade den andra förskolläraren att det sker minst 

lika många planerade aktiviteter kring fysisk aktivitet i utemiljön som i 

innemiljön: 

Vi har väldigt bra gård till att röra på oss. Det funkar bättre när vi brukar dela upp 

oss, två grupper är inne och en är ute. För den gruppen som är ute planerar man en 

utomhusaktivitet, oftast kan det vara en fysisk aktivitet för barnen (Caroline). 

Samma förskollärare berättade att de ofta gör planerade fysiska aktiviteter 

som har med grovmotorik att göra när de går på utflykt: 

När vi har varit ute på våra utflykter har vi också gjort någonting med 

grovmotorik då det oftare är större ytor. Då har vi tagit fram olika material, vi har 

till exempel haft tärningslekar där de har fått göra olika rörelser utifrån hur många 

prickar som tärningen visar (Caroline). 

7.1.1.3 Förskolans läroplan 

Förskollärarna lyfte läroplanen som en faktor som påverkar deras didaktiska 

val. En av förskollärarna ansåg inte att fysisk aktivitet och grovmotorisk 

utveckling tas upp tillräckligt i läroplanen, speciellt med tanke på att många 

barn kan behöva extra stöd i detta: 

Det finns inte heller jättemycket mål i vår läroplan som syftar åt motorisk 

utveckling, det är inte någon huvudfokus. Nu har inte jag läst in mig på den nya 

läroplanen, men i den gamla bakas motorikmålet ihop med skapande verksamhet 
och så är det i en klump där... Och det finns ju jättemycket och vi har ju ändå som 

förskollärare ett ansvar för att uppmärksamma barn som kanske inte har den 

vanliga motoriska utvecklingen (Bella). 

Den andra förskolläraren ansåg att barns fysiska aktivitet är ett aktuellt ämne 

i dagens samhälle då det skrivs mycket om stillasittande barn i tidningarna.  

Vidare menade förskolläraren att det är märkligt att det inte uppmärksammas 

mer i förskolans läroplan: “Det känns som att det är mer fokus på 

naturvetenskap och digitalisering i läroplanen” (Caroline). 

7.1.2. Inre faktorer 

Med inre faktorer syftar den här studien på vilka didaktiska val som kan 

påverka den enskilde individens lärande och utveckling 

7.1.2.1 Meningsfulla processer på individnivå 

En av förskollärarna betonade att varje enskilt barn ska få möjlighet att 

utvecklas fysiskt och grovmotoriskt i förskolan och att det är upp till 

förskolläraren att skapa meningsfulla sammanhang: 

För det lilla barnet kanske det räcker att bara träna sig på att gå i sanden, den är 

tillräckligt ojämn, det är jobbigt. Sedan när man börjar kunna det då kanske vi 

börjar gå i skogen. Sedan kan vi börja klättra på en stubbe…Oftast så styr barnen 

ganska mycket själva och pushar sig själva men så finns det dom barnen som inte 
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vill utan en vuxens stöd, då kanske man får lägga mer tid på dom barnen.... ´Kom 

så går vi till skogen, kom nu så klättrar vi upp här´(Bella).  

 

 
 

Den andra förskolläraren menade att de didaktiska valen i förskolan blir 

meningsfulla genom reflektion och utvärdering då man på så vis kan se 

hur aktiviteterna fungerade både på gruppnivå och individnivå:  

 
 

 
 

Vi har alltid arbetsreflektion varje måndag och då skriver man verkligen ner. Vi 

har arbetat med SKA (systematiskt kvalitetsarbete) och effektkedja. Där får man 

verkligen ner det på pränt både på grupp- och individnivå, `hur gick den här 

aktiviteten? ` då är det väldigt lätt att se, ´aha nu märkte jag att det här behöver 

utvecklas, det här var barnen nyfikna på´ (Caroline).   

7.1.3 Förskollärarnas upplevda begränsningar i arbetet med fysisk 

aktivitet och grovmotorik 

Förskollärarna beskrev olika faktorer som begränsar arbetet med fysisk 

aktivitet och grovmotorik. Båda förskollärarna nämnde att innemiljön inte 

lämpar sig för mer aktiva lekar. En av förskollärarna berättade att hon har 

varit i kontakt med närliggande skola och önskat att få tillgång till deras 

gymnastiksal då hon upplever att förskolans små lokaler begränsar barnen:  

 

 

 
 

 

Vi hade väldigt gärna velat utnyttja gymnastiksalen i skolan… Våra barn är i 

väldigt stort behov av det och tycker att det är kul att få röra på sig… Där kan 

man ju mer göra hinderbanor och göra på ett annat vis (Caroline). 

Den andra förskolläraren upplevde också att större lokaler hade kunnat 

möjliggöra mer fysisk aktivitet inomhus. Hon förklarade att förr byggdes det 

förskolor med stora lekhallar innehållande ribbstolar, rep och så vidare. 

Vilket gjorde det lättare för barnen att röra på sig mer aktivt: 

Ju större barngrupp man har desto mindre kan man som pedagog tillåta dom till de 

stora rörelselekarna inne. Det har inte med att göra att barnen inte vill röra sig, 

utan det är att lokalerna inte tillåter den typen av lekar. Det är inga moderna 

förskolor som har de här lekhallarna som man kanske hade när man var själv var 

liten när man hängde och slängde i rep och så (Bella). 

En annan begränsning som en av förskollärarna tog upp var förskollärarnas 

roll. Ibland kan förskollärare inta en mer passiv roll där barnens fysiska 

aktivitet och grovmotorik dämpas av tillsägelser från förskolläraren: 

Man kan anta den passiva rollen genom att säga ´jag vill inte att ni snurrar på 

gungan, spring inte´... Den som antar en mer passiv roll som ger mer tillsägelser 

eller så (Bella). 

  

Samma förskollärare berättade att hon inte fått någon kompetensutveckling 

inom fysisk aktivitet och grovmotorik. Vilket hon upplevde som en slags 

kunskapsbrist för henne själv:  

 
 

 

 

 

  

Egentligen om man tänker efter så är det lite sorgligt att vi inte lägger större vikt 

vid rörelse, för det är ju det hela samhället pratar om att barnen är väldigt 

stillasittande… Jag tror inte att jag har gått en enda kompetensutbildning i barns, i 
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den typen av aktiviteter, sen jag pluggade själv. Så det är ju egentligen rätt tråkigt, 

för man vill ju att barn ska röra på sig mer (Bella). 

Nedan presenteras en analys av resultatet som framkommer under rubriken 

“faktorer som påverkar förskollärarnas didaktiska val i arbetet med fysisk 

aktivitet och grovmotorik”. En av de valda teorierna är det didaktiska 

perspektivet, vilket i denna studie främst syftar till didaktisk design, design 

för lärande och design i lärande. Enligt Selander och Kress (2017) handlar 

design för lärande om yttre faktorer som kan ha en inverkan på undervisning. 

Design i lärande handlar om inre faktorer som kan ha en inverkan på 

undervisning (Selander & Kress, 2017). Genom resultatet blir det tydligt att 

ett större antal av förskollärarnas svar syftade till yttre faktorer, såsom 

utemiljö, innemiljö och läroplan. Färre svar syftade till inre faktorer, såsom 

den enskilde individens lärande och att skapa meningsfulla processer. För att 

arbetet med fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik ska bli 

meningsfullt menade en av förskollärarna att det är viktigt att se till den 

enskilde individens behov och ge stöttning när det behövs. Den enskilde 

individens lärande och att skapa meningsfulla processer är något som 

Selander och Kress (2017) beskriver som inre faktorer att ta i beaktande vid 

didaktiska val (Selander & Kress, 2017). Den andra förskolläraren menade 

att de didaktiska valen blir meningsfulla genom reflektion och utvärdering, 

då det ger möjlighet till att synliggöra hur aktiviteterna fungerar på grupp- 

och individnivå. För att barnen ska vilja utöva fysisk aktivitet sa båda 

förskollärarna att det är viktigt att skapa meningsfulla processer, där 

förskollärare genom aktiva handlingar kommunicerar glädje och genom 

kroppen förmedlar till barnen att det är roligt att röra på sig. 

I det sociokulturella perspektivet läggs stor vikt vid människors sociala 

samspel och kommunikation. I resultatet framgår det att samspelet mellan 

människor är en viktig del i förskolans undervisning. I alla val förskollärare 

gör, både gällande yttre och inre faktorer, sker det automatiskt ett samspel. 

Samspelet sker mellan förskollärare och barn, då valen syftar till att bidra till 

barns lärande och utveckling. En av förskollärarna nämnde att de har 

arbetsreflektion där förskollärarna träffas för att utvärdera verksamheten. På 

så sätt sker även samspel och kommunikation, förskollärarna emellan. I sin 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet beskriver Vygotskij (1987) att 

det sociala samspelet mellan människor leder till ett utbyte av kunskap och 

erfarenheter (Vygotskij, 1987). I resultatet framgår det att det finns ett 

samspel mellan människorna i förskolan och den miljö de vistas i. När 

förskollärarna arrangerar om innemiljön för fysiska aktiviteter och nyttjar 

utemiljöns fria ytor, skapas möjligheter för ytterligare samspel.   

I intervjusvaren visar det sig att förskollärarna tyckte att miljön har en stor 

betydelse när de gör sina didaktiska val gällande fysisk aktivitet och 

grovmotorik i förskolan. Fysisk aktivitet sker både inomhus och utomhus 

men på olika vis. Emellertid upplevde förskollärarna att innemiljön på 
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förskolan inte lämpar sig till aktiva lekar på grund av lokalernas storlek och 

utformning. Van Zandvoort et al. (2010) menar att det är ett återkommande 

hinder för förskollärare att hitta lämpliga utrymmen som tillåter barnen att 

utöva fysiska och grovmotoriska aktiviteter (Van Zandvoort et al. 2010). 

Eftersom att innemiljön inte alltid är lämplig för fysiska aktiviteter upplever 

förskollärarna att barnen är mer stillasittande inomhus än utomhus. Trots 

miljöns begränsningar berättade förskollärarna att de försöker stimulera 

barnen till fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik även inomhus. 

Dessa aktiviteter syftar till att låta barnen vara fysiskt och grovmotoriskt 

aktiva men aktiviteterna begränsas av lokalerna. Detta går att koppla till 

O’Dwyer et al. (2013) studie som visar att många barn är stillasittande under 

dagen på förskolan, speciellt de barn som vistas på förskolan långa dagar. En 

anledning till detta kan vara att barnen ges bättre förutsättningar till att röra 

på sig utanför förskolans miljö (O´Dwyer et al. 2013). 

Angående utemiljön skiljde sig förskollärarnas åsikter åt då en av dem 

menade att det inte sker planerade fysiska och grovmotoriska aktiviteter 

utomhus medan den andra menade att de har minst lika mycket planerade 

aktiviteter utomhus som inomhus. De var dock överens om att utemiljön, 

framförallt förskolegården, stimulerar barnen till att röra på sig. Van 

Zandvoort et al. (2010) förklarar att tiden som barnen spenderar utomhus på 

förskolan är en viktig del i att få barnen till att vara fysiskt aktiva (Van 

Zandvoort et al. 2010). I resultatet framkommer det att förskollärarna såg sin 

egen roll som en viktig del i att stimulera barns fysiska aktivitet och 

grovmotorik. En av förskollärarna menade att det ibland händer att 

förskollärare intar en mer passiv roll, som dämpar barns fysiska aktivitet 

genom tillsägelser. Förskolläraren gav då ett exempel om att den passiva 

förskolläraren inte vill att barnen ska snurra på gungan eller springa. Van 

Zandvoort et al. (2010) förklarar att förskollärares egna intresse för att vara 

fysiskt aktiva har betydelse för hur de engagerar barnen till att röra på sig i 

förskolan (Van Zandvoort et al. 2010). I motsägelse till det Van Zandvoort 

(2010) skriver om förskollärares eget intresse, står det i förskolans läroplan 

att det är en del av förskollärares uppdrag och ansvar att arbeta med fysisk 

aktivitet och utveckling av grovmotorik (Lpfö98, rev. 2018). 

Ytterligare en yttre faktor som förskollärarna tog i beaktande vid sina 

didaktiska val var förskolans läroplan. Båda förskollärarna upplevde att barns 

fysiska aktivitet och grovmotoriska utveckling är ett aktuellt ämne i dagens 

samhälle, just därför tyckte de att det är märkligt att fysisk aktivitet och 

grovmotorik inte har större plats i förskolans läroplan. Även om målen kring 

fysisk aktivitet och grovmotorik inte ansågs särskilt omfattande i läroplanen 

menade en av förskollärarna att ansvaret för att arbeta med området i 

verksamheten fortfarande kvarstår. O’Dwyer et al. (2013) drar slutsatsen att 

för att få en förändring i förskolan som syftar till att öka barnens fysiska 

aktivitet krävs det att förskollärare övar på att omvandla målen i läroplanen 
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till aktiviteter som kan stimulera barnen. Även om O’Dwyer et al. (2013) 

menar att det är viktigt att förskollärare övar på att omvandla läroplanens mål 

till fysiska aktiviteter (O´Dwyer et al. 2013), så kvarstår det faktum att en av 

förskollärarna upplevde sig ha en kunskapsbrist inom ämnet på grund av 

avsaknad av kompetensutveckling. 

7.2 Förskollärarnas sätt att utmana barnen till fortsatt 

utveckling 
Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett 

återkommande begrepp vilket syftar till att utmana barnen till fortsatt 

utveckling. För att utmana barnen vidare i sin utveckling menade en av 

förskollärarna att det är viktigt att se vad barnen kan och behöver: 
 
 

 

 

 

 
  

Om man har planerat någonting så blir det att man tillför mer… Att man inte bara 

gör samma utan att man tänker att nu behärskar dom det här, då får jag tillföra 

något mer för att utmana dom vidare (Bella). 

7.2.1 Kommunikation och samspel 

Förskollärarna kommunicerade inte begreppet fysisk aktivitet rent verbalt till 

barnen, däremot sa båda två att fysisk aktivitet kommuniceras genom 

kroppsliga rörelser och aktivt handlande. Genom att förskollärarna är 

delaktiga och att de genom samspelet med barnen visar att det är roligt att 

röra på sig, upplevde förskollärarna att barnen också tycker att det blir roligt 

att vara aktiva: 

Jag tror inte jag pratar så mycket om hälsa och nej det gör jag nog inte… Men jag 

jobbar ju med ett- och tvååringar och det känns som ett väldigt stort begrepp… 

Jag gör det nog mer med kroppen. Om vi gör en rörelseaktivitet så är jag med i 

den, jag gör den med dom och på så sätt visar jag att det är kul att röra på sig 

(Bella). 

Samspelet mellan vuxen och barn är viktigt för att barnen ska tycka att det är 

roligt och på så vis kunna stimuleras till att utvecklas vidare berättade en av 

förskollärarna: 

Man försöker va en medforskande pedagog. Är vi igång, är aktiva och visar glädje 

av att röra på sig får barnen det till sig också och tycker det är roligt (Caroline). 

Nedan följer en analys av resultatet som framkommer under rubriken 

“Förskollärarnas sätt att utmana barnen till fortsatt utveckling”. Det finns en 

tydlig koppling till det didaktiska perspektivet i resultatdelen då 

förskollärarna pratade om hur de planerar sin undervisning och hur de som 

medforskande pedagoger förmedlar rörelseglädje till barnen. Även det 

sociokulturella perspektivet synliggörs i denna del genom en koppling till 

den proximala utvecklingszonen. En av förskollärarna berättade hur hon 

tänker vid utformning av undervisning, att man alltid behöver tillföra mer 

utefter det barnen redan behärskar. På så sätt används den proximala 

utvecklingszonen för att bidra till vidareutveckling. En annan koppling till 
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det sociokulturella perspektivet är att båda förskollärarna berättade att de 

kommunicerar rörelseglädje genom kroppen. Dock nämner de att de inte 

kommunicerar vikten av fysisk aktivitet verbalt till barnen. Genom 

kommunikationen uppstår ett samspel mellan förskollärare och barn. 

Vygotskij (1987) förklarar att den verbala och kroppsliga kommunikationen 

och samspelet mellan människor skapar möjligheter till fortsatt utveckling. 

Dessa begrepp utgör grunden för det sociokulturella perspektivet tillsammans 

med den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen utgår 

ifrån att en mer kunnig vägleder den mindre kunniga till utveckling genom 

att ständigt höja ribban för lärandet (Vygotskij, 1987). Detta går att koppla 

till en av förskollärarnas tankar om hur hon genom sina didaktiska val 

utmanar barnen vidare till fortsatt utveckling och lärande. Förskolläraren 

berättade att detta görs genom att hon ständigt uppmärksammar vad barnen 

behärskar och utefter det tillför mer i undervisningen. 

Lestari och Ratnaningsih (2016) förklarar att det är viktigt att stimulera barns 

grovmotorik i tidig ålder. Vidare förklaras vikten av att förskollärarna skapar 

lustfyllda och roliga lärandesituationer genom konkreta handlingar (Lestari 

& Ratnaningsih, 2016). En av förskollärarna berättade att samspelet mellan 

förskollärare och barn är en viktig del i att barnen ska tycka att det är roligt 

att röra på sig. Förskollärare kan på så vis stimulera barnen till att utvecklas 

vidare. Detta berättade förskolläraren att hon gör genom att aktivt delta i 

rörelseaktiviteter tillsammans med barnen och på så sätt visa att det är roligt 

att röra på sig. Det kan dock finnas en problematik kring att försöka skapa 

lustfyllda lärandesituationer gällande fysiska och grovmotoriska aktiviteter. 

Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) förklarar denna problematik 

genom att nämna barn med motoriska brister. Barn med motoriska brister 

drar sig ofta undan från rörelseaktiviteter då de mår dåligt över att behöva 

synliggöra bristerna. 

7.3 Balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning 
Förskollärarna i intervjuerna berättade att det finns tillfällen då barnen är i 

behov av att röra på sig men att det även finns tillfällen då barnen är i behov 

av vila. Förskollärarna pratade också om att fysisk aktivitet kräver att barnen 

någon gång får möjlighet till återhämtning.   

7.3.1 Barns behov av att vara i rörelse 

Båda förskollärarna pratade om vikten av att stimulera barnens fysiska 

aktivitet och utveckling av grovmotorik i förskolan: 

Ja men fysisk aktivitet det är ju viktigt för att man ska må bra. Av för mycket 

stillasittande mår man inte bra (Bella). 

Den andra förskolläraren berättade att det finns tillfällen då det märks extra 

tydligt att barnen är i behov av rörelse. Oftast märks detta när barnen har 

varit i stillhet under en längre period: 
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Har dom suttit länge och haft en väldigt lång samling, alltså mer där man suttit, då 

kan man märka att det spritter i kroppen på dom. Man kan också märka det när vi 

har haft vila (Caroline). 

Under intervjun beskrev en av förskollärarna att fysisk aktivitet även kan 

användas för att skapa lugn i barngruppen. Förskolläraren menade dock att 

detta kräver att man som förskollärare aktivt behöver styra den fysiska 

aktiviteten för att ett lugn ska uppstå: 

Jag hade en gång en handledare då på en småbarnsavdelning hon sa alltid såhär 

´på måndagarna har jag alltid rörelse för då är dom så stökiga efter helgen´ haha... 

Inte för att va sådan men jag tänker på det ibland och när man känner att nu har 

jag tappat barnen lite nu är det mest att dom springer lite. Om man då samlar dom 

i någon form av rörelselek, sång eller nån rytmikövning eller så, så kan dom bli 

ganska lugna efter det och återgå till att leka (Bella). 

7.3.2 Barns behov av vila 

På båda förskollärarnas avdelningar återhämtar sig barnen under dagen i 

form av lugnare aktiviteter men även sovvila efter maten för de barn som är i 

behov av det. En av förskollärarna ansåg att fysisk aktivitet och vila är lika 

viktigt: “Man försöker att få barnen att vara både och. Barnen behöver både 

vila och fysisk aktivitet” (Caroline). 

En av förskollärarna förklarade att barnens aktivitetsnivåer ser olika ut under 

dagen. När barnen kommer till förskolan på morgonen upplever 

förskolläraren att barnen är mindre aktiva och behöver lugn och ro. 

Förskolläraren upplevde också att barnen börjar bli trötta framåt 

eftermiddagen och kan då behöva en lugn stund. Barnen upplevdes dock vara 

aktiva mitt på dagen på förskolan:  

Barnen är ju oftast lite trötta när dom blir lämnade och vi skapar ju också miljöer 
som kanske ska va lite lugnare... Men sen börjar aktivitetsnivån höjas efter frukost 

och dom börjar komma igång. Så på dagen där är dom ganska på topp, dom flesta 

barnen… På eftermiddagen vid hemgång kommer en liten kurva när man märker 

att vissa barn blir lite trötta och i behov av lugn och ro (Caroline). 

Nedan följer en analys av resultatet presenterat under rubriken “Balansen 

mellan fysisk aktivitet och återhämtning”. Utifrån det didaktiska perspektivet 

kan förskollärares beaktande av inre faktorer utläsas i denna del, då 

förskollärarna såg till varje enskild individs behov av vila eller fysisk 

aktivitet. En av förskollärarna sa att de i verksamheten skapar miljöer som 

ska bidra till ett lugnare klimat, vilket visar att de även tar yttre faktorer i 

beaktande i arbetet med fysisk aktivitet och återhämtning. I ett samspel med 

barnen märker förskollärarna när barnen är trötta eller i behov av rörelse. 

Detta hade kunnat kopplas till sociokulturella perspektivet då förskollärarna i 

samspelet med barnen uppmärksammar deras behov av fysisk aktivitet och 

återhämtning. 
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Det är viktigt att hitta en balans mellan fysisk aktivitet och återhämtning i 

förskolan ansåg båda förskollärarna. Terjestam (2010) menar att barn utsätts 

för mycket stress och stimulans både i hemmet och på förskolan, just därför 

är det viktigt att barn får möjlighet till vila och återhämtning (Terjestam, 

2010). Förskollärarna förklarade att det finns tillfällen då barnen är i behov 

av att röra på sig, vilket oftast märks när barnen varit stillasittande en längre 

period. Det berättades också att en av förskollärarna upplevde att barnen är 

trötta under vissa stunder på dagen. En av förskollärarna berättade att hon vid 

tillfällen då barnen tappar fokus och får spring i benen använder fysisk 

aktivitet i styrd form för att återfå lugnet i barngruppen. Söderström (2009) 

hävdar att fysisk aktivitet kräver vila i någon form, under korta eller långa 

stunder. 

På båda förskollärarnas avdelningar erbjuds barnen vila under dagen. En av 

förskollärarna hävdade att fysisk aktivitet och vila är precis lika viktigt. Asp 

(2002) menar också att fysisk aktivitet och vila är viktigt för att man ska må 

bra. Människor behöver ofta träna sig på att slappna av i den annars så 

fartfyllda vardagen och det är viktigt att återhämta sin styrka innan nya 

stimulerande intryck kan ta plats (Asp, 2002). Detta överensstämmer med 

förskollärarnas arbetssätt kring vila som syftar till att alla barn på förskolan, 

inte bara de barn som är i behov av sömn, ska få möjlighet till att återhämta 

sig under dagen. 

7.4 Sambandet mellan fysisk aktivitet och utveckling av 
grovmotorik 

Att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik var båda förskollärarna överens om. En av förskollärarna 

menade att fysisk aktivitet och grovmotorik hänger ihop men att människor 

kan ha olika kroppsliga förutsättningar: 

Ja jag tänker ju att du kan ju inte utveckla grovmotorik om du inte rör på dig… 

Jag tror att det viktigt att man får träna sig. Kroppen behöver ju fysisk aktivitet för 

att kunna utvecklas. Allt bygger ju på att ta sig fram fysiskt. Sen kan man ju ha 

olika förutsättningar för det (Bella). 

Vidare menade den andra förskolläraren att det inte går att skilja på fysisk 

aktivitet och grovmotorisk utveckling då grovmotoriken stimuleras 

automatiskt vid utövning av fysisk aktivitet: “Om man rör sig och när man är 

igång aktiveras grovmotoriken automatiskt” (Caroline). 

 Nedan följer en analys av resultatet som framkommer under rubriken 

“Sambandet mellan fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik”. I denna 

del går det inte att utläsa någon koppling till didaktiskt perspektiv då varken 

undervisning eller några didaktiska val nämns. Det går inte heller att utläsa 

något samband till sociokulturellt perspektiv då det varken sker något 

mänskligt samspel eller kommunikation. Båda förskollärarna tyckte sig se ett 
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samband mellan barns fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik, en 

förskollärare beskrev det som att grovmotoriken stimuleras automatiskt vid 

utövning av fysisk aktivitet. Detta överensstämmer med forskningen i 

Bunkefloprojektet av Ericsson (2003). I Bunkefloprojektet undersöks vilka 

effekter fysisk aktivitet kan ha på barns motoriska utveckling. 

Undersökningens resultat visade på en tydlig förbättring i barnens 

grovmotoriska utveckling ju mer fysisk aktivitet som tillfördes i 

undervisningen (Ericsson, 2003). Williams et al. (2012) betonar vikten av att 

ha en välutvecklad grovmotorik då det kan bidra till att individer vågar och 

kan ta del av sammanhang som innefattar fysisk aktivitet. Det har visat sig att 

barn med sämre grovmotorik rör på sig mindre än de barn som har bättre 

grovmotorik (Williams et al. 2012). Detta går att koppla till det en av 

förskollärarna i studien sa om att fysisk aktivitet och grovmotorik hänger 

samman men att människor kan ha olika förutsättningar, vilket är viktigt att 

vara medveten om när man arbetar med fysisk aktivitet och grovmotorik i 

förskolan. 

7.5 Sammanfattning av resultat 
I resultatet framgår det att förskollärarna i arbetet med barns fysiska aktivitet 

och utveckling av grovmotorik gör didaktiska val inriktade på både yttre och 

inre faktorer. I resultatet visar det sig att förskollärarna tyckte att miljön hade 

en stor betydelse när de gör sina didaktiska val rörande fysisk aktivitet och 

grovmotorik på förskolan. När förskollärarna pratade om fysisk aktivitet och 

grovmotorik i innemiljön framgick det att det inte sker särskilt mycket fysisk 

aktivitet inomhus då förskollärarna försöker hålla nere tempot inne. Detta 

eftersom att lokalerna inte är anpassade för livliga aktiviteter. Emellertid sker 

det aktiviteter som syftar till fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik 

inomhus men då är aktiviteterna lärarstyrda. En av förskollärarna ansåg att 

det sällan sker planerade aktiviteter utomhus då miljön i sig stimulerar 

barnen till rörelse. I motsats till detta menade den andra förskolläraren att det 

sker minst lika många aktiviteter utomhus som inomhus. I resultatet 

framkom det även att båda förskollärarna ansåg att förskolans läroplan inte 

har tillräckligt fokus på fysisk aktivitet och grovmotorik. Båda förskollärarna 

ansåg att aktiviteterna i förskolan måste vara meningsfulla, vilket en av 

förskollärarna menade tillhör förskollärares ansvar genom planering och 

utvärdering. I resultatet framgick det att förskollärarna känner av en del 

begränsningar i sitt arbete. Begränsningar som framkom är att innemiljön på 

förskolan inte är anpassad till fysiska aktiviteter, att förskollärarna själva kan 

inta en passiv roll som inte stimulerar barnen till rörelse samt att en av 

förskollärarna inte haft någon kompetensutveckling inom fysisk aktivitet och 

grovmotorik. Resultatet visade att samspelet och att ha roligt tillsammans är 

en viktig del i att stimulera barn till fysisk aktivitet. Samtliga förskollärare 

tog även upp att balansen mellan rörelse och vila är viktigt för barnens 

mående på förskolan. Slutligen visade resultatet även på att båda 
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förskollärarna såg ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och utveckling 

av grovmotorik. 
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8 Diskussion 

I följande del diskuteras studiens resultat och metod kopplat till studiens 

syfte och frågeställningar. Även förslag på framtida forskningsområden 

presenteras.  

8.1 Resultatdiskussion  
I resultatet framkommer det att förskollärarna tar flera faktorer i beaktande 

när de gör sina didaktiska val för att stimulera barns fysiska aktivitet och 

utveckling av grovmotorik. I likhet med det Selander och Kress (2017) kallar 

för yttre och inre faktorer, tar förskollärarna i studien hänsyn till lokaler, 

miljö, styrdokument och varje individs lärande i skapandet av roliga och 

meningsfulla processer (Selander & Kress, 2017). Det framkommer i 

resultatet att förskollärarna upplever att vissa faktorer begränsar dem i arbetet 

med fysisk aktivitet och grovmotorik. En begränsande faktor är innemiljön 

som, trots att förskollärarna försöker använda den i arbetet med fysisk 

aktivitet, beskrivs som olämplig för mer aktiva lekar. Att förskolans miljö 

skulle vara begränsande gällande fysisk aktivitet överensstämmer med det 

O´Dwyer et al. (2013) säger om att barn ofta har bättre förutsättningar för att 

röra på sig utanför förskolans “skolmiljö” (O´Dwyer et al. 2013). 

Förskollärarna försöker arbeta med fysisk aktivitet inomhus trots att de 

upplever innemiljön som begränsande i arbetet. Vi upplever detta som att 

förskollärarna gör så gott de kan med de förutsättningar som innemiljön ger 

dem, men med bättre förutsättningar lokalmässigt hade förskollärarna 

troligtvis haft större möjlighet att låta barnen vara fysiskt aktiva inomhus 

såväl som utomhus.  

I resultatet framkommer det att förskollärarna har delade åsikter om huruvida 

de genomför planerade fysiska och grovmotoriska aktiviteter utomhus. Van 

Zandvoort et al. (2010) hävdar att utomhusvistelsen och framförallt 

förskolegården och dess material är en viktig del i att stimulera barn till 

fysisk aktivitet (Van Zandvoort, 2010).  En av förskollärarna menar att 

barnen blir fysiskt aktiva rent automatiskt i utemiljön eftersom att 

förskolegårdens yta inbjuder till det. Hon förklarar att hon inte utför några 

planerade aktiviteter med barnen utomhus, däremot försöker hon vara där 

barnen är och tillföra saker i barnens fria lek. I motsats till detta menar den 

andra förskolläraren att hon har planerade aktiviteter i utemiljön. Hon 

förklarar att hon i arbetet med fysisk aktivitet utomhus ofta väljer att ta med 

barnen på utflykt med planerat innehåll då de större ytorna möjliggör fysiska 

och grovmotoriska aktiviteter. Rent generellt tror vi att det den första 

förskolläraren säger om att utemiljön i sig stimulerar barn till fysisk aktivitet 

stämmer till viss del. Men hur kan man då säkerställa att alla barn är fysiskt 

aktiva under utomhusvistelsen? Genom att utföra en planerad fysisk aktivitet 

tillsammans med hela barngruppen kan förskollärare garantera att alla barn 

fått tillägna sig fysisk aktivitet någon gång under dagen. Å andra sidan 
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kanske barnen rör på sig kortare tid under den planerade undervisningen än 

vad de gjort under den fria leken, detta är svårt att säga.  

Förutom yttre faktorer tar förskollärarna även inre faktorer i beaktande, till 

exempel hur de kommunicerar med barnen om fysisk aktivitet för att skapa 

meningsfullt lärande. I resultatet framkommer det att förskollärarna inte 

kommunicerar fysisk aktivitet verbalt med barnen, däremot berättar 

förskollärarna att de kommunicerar rörelseglädje till barnen genom att 

använda kroppen. Vi tror att det kan vara betydelsefullt för barnens 

inställning till fysisk aktivitet att förskollärarna med kroppen visar att det är 

roligt att röra på sig. Emellertid tror vi även att det är viktigt att 

kommunicera verbalt om ämnet då det kan bidra till en djupare förståelse om 

varför det är viktigt och gynnsamt att vara fysiskt aktiv.  Enligt Vygotskijs 

(1987) sociokulturella perspektiv är språket och kommunikationen ett viktigt 

verktyg för samspelet och interaktionen mellan människor (Vygotskij, 1987). 

Detta synliggör betydelsen av att förskollärarna även borde kommunicera 

vikten av fysisk aktivitet verbalt med barnen.  

I resultatdelen om förskollärarnas upplevda begränsningar berättar en av 

förskollärarna att vissa förskollärare antar en mer passiv roll i arbetet med 

barns fysiska aktivitet. I denna passiva roll ger förskollärare barnen 

tillsägelser och hindrar deras möjligheter till att röra på sig. Van Zandvoort et 

al. (2010) hävdar att förskollärares eget intresse för fysisk aktivitet kan vara 

en stor del i hur de engagerar barnen till rörelse (Van Zandvoort et al. 2010). 

Vi tror att det kan finnas ett möjligt samband mellan förskollärares eget 

intresse för fysisk aktivitet och valet att inta en mer passiv, hindrande, roll. 

Förskollärarnas egna intresse för fysisk aktivitet skulle kunna ha en påverkan 

på studiens resultat. Om det skulle vara så att båda förskollärarna är fysiskt 

aktiva och utövar olika sporter och träningsformer på fritiden skulle det 

kunna återspeglas i deras förskoleverksamhet men även i studiens resultat. Vi 

vet emellertid inte om förskollärarna är fysiskt aktiva på fritiden eftersom att 

vi inte utformade någon intervjufråga kring detta. I efterhand hade det varit 

intressant att veta detta eftersom att studiens resultat grundar sig på 

förskollärarnas tankar och erfarenheter om ämnet. Båda förskollärarna i 

studien hävdar dock att de lägger stor vikt vid att aktivt delta i fysiska 

aktiviteter med barnen på förskolan och att de genom deltagandet förmedlar 

att fysisk aktivitet är roligt.  

I resultatet står det klart att båda förskollärarna tycker att förskolans läroplan 

inte lägger tillräckligt stor vikt vid fysisk aktivitet och grovmotorik. 

Förskollärarna arbetar i dagsläget med läroplanen som reviderades år 2016. I 

förskolans läroplan från 2016 (Lpfö98, rev. 2016) nämns inte begreppet 

fysisk aktivitet, men ett liknande begrepp som nämns är begreppet rörelse. 

Begreppet motorik nämns endast på ett ställe (Lpfö98, rev. 2016). Från och 

med 1 juli år 2019 träder en ny upplaga av förskolans läroplan i kraft, i den 

revideringen har begreppen fysisk aktivitet och rörelseglädje tillkommit och 
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begreppet motorik nämns på två ställen (Lpfö98, rev. 2018). Eftersom att det 

tidigare inte har lagts särskilt stor vikt vid fysisk aktivitet och motorik i 

läroplanen tror vi att dessa begrepp ofta har hamnat i skymundan i förskolans 

verksamhet. Det är intressant att fråga sig varför fysisk aktivitet inte 

tillkommit i läroplanen förrän nu. Vi tycker oss se en samhällstrend gällande 

att ha en hälsosam livsstil då det förekommer frekvent i bland annat 

tidningar, tv och sociala medier. Eftersom att detta ämne upplevs som 

aktuellt i dagens samhälle kan det vara en bidragande effekt till att fysisk 

aktivitet tillkommit i den reviderade läroplanen. I och med den nya 

revideringens ökade fokus på ämnet tror, och hoppas, vi på en positiv effekt 

för förskollärares arbete med fysisk aktivitet och grovmotorik i förskolan.   

I resultatet framkommer det att förskollärarna inte ansåg att målen kring 

fysisk aktivitet och grovmotorik var särskilt omfattande i läroplanen. Dock 

menade en av dem att man som förskollärare ändå har ett ansvar att arbeta 

med fysisk aktivitet tillsammans med barnen trots att begreppet fysisk 

aktivitet inte finns med i den gällande versionen av läroplanen. O’Dwyer et 

al. (2013) hävdar att barn i förskolan inte är så fysiskt aktiva som man kan 

tro. För att barnen ska få möjlighet att vara fysiskt aktiva i förskolan måste 

förskollärare öva på att tolka och implementera läroplanens mål till fysiska 

aktiviteter. Vi tror att det blir enklare för förskollärare att tolka och 

implementera läroplanens mål till fysiska aktiviteter när det faktiska 

begreppet tillkommer i den nya revideringen (Lpfö 98, rev. 2018). Att 

begreppet tillkommer leder troligtvis till en större medvetenhet om vikten att 

arbeta med fysisk aktivitet och gör fysisk aktivitet likvärdigt med andra 

ämnen som tas upp i läroplanen, exempelvis naturvetenskap och 

digitalisering.  

I resultatet framkommer det att båda förskollärarna skapar möjlighet för 

barnen att vila under dagen, vilket Asp (2002) menar är viktigt för att kunna 

återhämta sin styrka innan nya intryck kan ta plats. World Health 

Organisation (2018) ger den allmänna rekommendationen om att vara fysiskt 

aktiv minst 60 minuter om dagen (World Health Organisation, 2018). Vi tror 

att det är viktigt att barnen i förskolan får möjlighet att varva ner och vila 

under dagen just för att de ska orka vara fysiskt aktiva och nå den allmänna 

rekommendationen om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.  

Förskollärarna säger sig se ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och 

utveckling av grovmotorik. En av förskollärarna säger att utveckling av 

grovmotorik sker automatiskt vid utövandet av fysisk aktivitet. Det 

förskolläraren säger går att koppla till resultatet i Bunkefloprojektet där 

Ericsson (2003) såg en klar förbättring av barns grovmotorik ju mer fysisk 

aktivitet som tillfördes i undervisningen. Vi tror att en välutvecklad 

grovmotorik behövs för att kunna vara fysiskt aktiv men vi tror även att 

fysisk aktivitet behövs för att få en välutvecklad grovmotorik. Därför tror vi 

att det är viktigt att arbeta med barns fysiska aktivitet i förskolan och att ha 
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en tillåtande och varierande miljö där barnen får möjlighet att röra på sig.  I 

efterhand ställer vi oss frågande till studiens frågeställning “vilket samband 

finns mellan utövning av fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik?” då 

den kan uppfattas som retorisk. Nu i efterhand anser vi det ganska självklart 

att det finns ett samband och det kan vara en orsak till att intervjusvaren blev 

korta och i princip likadana. Det var även svårt att ställa följdfrågor till 

förskollärarna kring sambandet eftersom att förskollärarna ansåg svaret som 

självklart. Det var även svårt att analysera resultatet kring denna 

frågeställning eftersom att förskollärarnas svar varken innefattar didaktiskt 

perspektiv eller sociokulturellt perspektiv. Funderingar har funnits angående 

att ta bort frågeställningen dock gjordes ett övervägande om att behålla den, 

för att synliggöra vårt misstag och på så vis ta lärdom av det. Emellertid tror 

vi att det ändå kan vara betydelsefullt att lyfta att det finns ett samband 

mellan utövning av fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik då det kan 

visa på betydelsen av att arbeta med detta inom förskolans verksamhet.  

8.2 Metoddiskussion 
Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare stimulerar barn till fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik. Eftersom vi ville närma oss förskollärarnas perspektiv valdes 

intervju som metod. Genom intervjuerna fick vi tillgång till förskollärarnas 

egna ord om hur de genom sina didaktiska val stimulerar barns fysiska 

aktivitet och utveckling av grovmotorik. Det hade varit intressant att utöka 

forskningsområdet genom att tillföra observation som ytterligare en metod. 

Observationer hade kunnat synliggöra hur förskollärarnas svar speglas rent 

praktiskt i verksamheten. Denscombe (2009) nämner flera fördelar med 

observation som till exempel att man via observationer kan registrera direkt 

vad människor gör och inte bara förlita sig på vad de säger (Denscombe, 

2009).  

De två förskollärarna som intervjuades arbetar på samma förskola men på 

olika avdelningar. Om förskollärarna arbetat på olika förskolor hade kanske 

svaren sett annorlunda ut, men å andra sidan har de intervjuade 

förskollärarna exakt samma förutsättningar när det gäller lokaler, material 

och utemiljö vilket gör det intressant att synliggöra de aspekter som 

framkommer gällande förskollärarnas arbetssätt. Förskollärarna är kända av 

oss sedan tidigare vilket kan ha påverkat intervjusvaren både negativt och 

positivt. I urvalsprocessen gjordes en överläggning om vilka konsekvenser 

som kan uppkomma genom att ha en tidigare bekantskap med informanterna, 

till exempel att relationen kan påverka hur förskollärarna väljer att svara på 

intervjufrågorna. Dock upplevdes det som att vår relation gjorde intervjuerna 

lättsamma och att förskollärarna vågade berätta både positiva och negativa 

aspekter ur deras arbete. Denscombe (2009) understryker att vad som är 

lämplig storlek på ett urval varierar från studie till studie, flera faktorer spelar 

in i valet av storlek men i slutändan är det den som bedriver studien som 
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behöver ta ställning till vad som är lämpligt (Denscombe, 2009). Eftersom 

uppsatskursen endast pågår under tio veckor gjordes valet att genomföra två 

intervjuer med god kvalitet istället för att intervjua fler förskollärare och 

kanske därmed uppleva stress i arbetet. Eftersom studien genomförs i slutet 

av terminen då både förskollärarna och vi studenter har ett pressat schema, 

tog det tid att hitta en dag för intervjuer som passade båda parter. Detta tog vi 

i övervägande när vi bestämde oss för att genomföra två intervjuer och inte 

flera. Hade fler intervjuer gjorts hade resultatet emellertid grundats på fler 

svar, vilket hade kunnat leda till ett vidare perspektiv på hur förskollärare 

stimulerar barns fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik. Vi upplever 

dock att vi fått fram ett tillräckligt resultat av våra intervjusvar trots allt.      

I metoddelen under bearbetning av data nämner vi att vi försökte vara 

medvetna om våra egna värderingar och åsikter för att vara så objektiva som 

möjligt under bearbetningen av materialet. Denscombe (2009) förklarar att 

objektivitet handlar om att producera material som är opartiskt och så långt 

som möjligt fritt från värderingar, emellertid förklaras också att det inte finns 

någon forskning som är helt opåverkad av de som genomför forskningen 

(Denscombe, 2009). Vi har båda ett intresse av fysisk aktivitet och anser att 

det både är viktigt och roligt att arbeta med det i förskolan. Det är alltid svårt 

att veta om ens värderingar speglas eller inte, även om man försöker att vara 

medveten om dem och vara objektiv. Det är mycket möjligt att vårt intresse 

för ämnet lyste igenom under intervjuerna och påverkade respondenternas 

sätt att svara. Dock förklarade vi för respondenterna innan varje intervju att 

vi inte lägger någon värdering i deras svar och att vi bara finner det intressant 

att få ta del av deras erfarenheter.   

I metoddelen under bearbetning av data nämner vi att olika citat valdes ut till 

resultatpresentationen för att skapa ett mer trovärdigt och tillförlitligt resultat. 

Att välja ut citat innebär följaktligen också att göra ett aktivt val om att välja 

bort citat. De citat som valdes bort valdes bort med anledning av att de inte 

ansågs relevanta. Långa utsagor kortades även ner för att specificera svaren. 

De citat som inte ansågs relevanta uppkom exempelvis av att respondenten 

missuppfattade frågan och/eller pratade om andra ämnen. Vid ett tillfälle 

under intervjun talade en av respondenterna om olika sorters sporter och 

fysisk aktivitet, till exempel aerobics. Denna del ansågs inte vara relevant i 

studien då den inte berörde hennes arbete som förskollärare och valdes då 

bort. Emellertid hade denna del kunnat användas för att få kunskap om 

förskollärarens egna erfarenheter gällande fysisk aktivitet. Hade vi ställt 

följdfrågor om hur dessa erfarenheter speglas i verksamheten hade denna del 

kunnat vara mer applicerbar till vår studie. 

De valda teorierna, didaktiskt perspektiv och sociokulturellt perspektiv, har 

upplevts användbara i analysen av insamlad empiri. Dock upplever vi att det 

didaktiska perspektivet har fått större fokus än det sociokulturella eftersom 

att själva syftet med studien är att synliggöra förskollärares didaktiska val 
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gällande området. Det sociokulturella perspektivet och dess fokus på 

samspelet mellan människor återspeglar förskolans verksamhet och därför 

har det också varit relevant i analysen. Båda teorierna har varit användbara i 

analysen av resultatet. De har använts under alla resultatkategorier utom den 

gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik. 

Återigen, tror vi att detta beror på att frågan uppfattas som retorisk.   

Under sökandet av forskning till studien gjordes vi uppmärksamma på att det 

finns begränsat med svensk forskning inom området, därför innehåller 

studien till största del internationell forskning. Den internationella 

forskningen ansågs emellertid vara relativt applicerbar till vår studie. 

Forskningen ansågs applicerbar då länderna som den internationella 

forskningen härstammar från har frivillig förskola samt att åldern för 

skolstart ligger mellan 5 och 7 år i länderna, vilket är förhållandevis nära den 

svenska skolstarten. Det skulle dock kunna finnas kulturella skillnader 

mellan länderna, exempelvis gällande synen på fysiska och grovmotoriska 

aktiviteter eller förskollärares arbetssätt, som skulle kunna göra forskningen 

mindre applicerbar till vår studie om den svenska förskolan. Den svenska 

forskningen, av Ericsson (2003) och Asp (2002), som används i denna studie 

har inte gjorts inom förskolans praktik och berör därför andra åldersgrupper 

än de som återfinns bland förskolebarn. I sin studie undersöker Ericsson 

(2003) vilka effekter fysisk aktivitet kan ha på barns utveckling. De barn som 

deltagit i studien är barn i skolåldern mellan 7 och 9 år (Ericsson, 2003). Vårt 

egentliga fokus är barn i förskoleåldern, det vill säga barn mellan 1 och 6 år, 

men då det var svårt att hitta svensk forskning inom ämnet gjordes ett val om 

att använda Ericssons (2003) forskning trots allt. Valet gjordes även med 

tanke på att det inte skiljer särskilt många år mellan åldersgrupperna. Asp 

(2002) undersöker vuxnas upplevelser av vila och förklarar vikten av 

balansen mellan fysisk aktivitet och återhämtning (Asp, 2002). Forskning om 

barns vila hade varit att föredra i vår studie men då vi inte hittade någon 

passande forskning gjordes ett övervägande om att använda Asps (2002) 

studie trots allt. Asp (2002) förklarar att vila är en hälsofrämjande aktivitet 

och det tror vi är applicerbart även på barn eftersom att vila är ett basalt 

behov hos människor.  

I intervjuerna resonerade förskollärarna om miljön på förskolan och hur den 

kan begränsa eller möjliggöra fysiska och grovmotoriska aktiviteter. Miljön 

var inte studiens tänkta fokus från början och därför ifrågasätter vi 

intervjufrågornas utformning. Om inte intervjuerna hade landat i förskolans 

miljö hade resultatet troligtvis sett annorlunda ut. Å andra sidan är förskolans 

miljö en viktig faktor när förskollärare gör didaktiska val i arbetet med att 

stimulera barns fysiska aktivitet och utveckling av grovmotorik. I efterhand 

har vi kommit till insikt om att förskollärarna fokuserar på miljön eftersom 

att vi inte leder tillbaka dem till ämnet genom följdfrågor. Samtidigt var det 
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förskollärarnas erfarenheter och tankar vi var ute efter under intervjuerna, 

och uppenbarligen var miljön en stor del av detta.  

De två första frågeställningarna handlar om att synliggöra “vilka didaktiska 

val förskollärare gör för att stimulera barn till fysisk aktivitet” och att 

synliggöra “vilka didaktiska val förskollärare gör för att stimulera barns 

grovmotorik”. Dessa frågeställningar anses synliggjorda då vi genom 

intervjuerna fått fram att förskollärarna gör didaktiska val angående: När, var 

och hur de arbetar med fysisk aktivitet och grovmotorik i verksamheten. 

Förskollärarna är medvetna om att fysiska och grovmotoriska aktiviteter 

både ger och tar energi och därför gör de didaktiska val om när aktiviteterna 

bör sker under dagen. Det framkommer att förskollärarna gör didaktiska val 

angående var arbetet med fysisk aktivitet och grovmotorisk utveckling bör 

ske, då förskollärarna måste se till aktivitetens utformning och 

verksamhetens förutsättningar gällande miljön. En annan faktor som 

förskollärarna tar i beaktande i sina didaktiska val är hur man som 

förskollärare samspelar med barnen i dessa situationer, om man är aktiv eller 

passiv och hur man förmedlar det roliga med fysiska och grovmotoriska 

aktiviteter. Den tredje frågeställningen handlar om att synliggöra “vilket 

samband finns mellan utövning av fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik?”. Frågeställningen anses synliggjord då vi genom intervjuerna 

fått fram att förskollärarna anser att fysisk aktivitet och utveckling av 

grovmotorik är starkt sammankopplade. Det framkommer att förskollärarna 

ser ett samband mellan fysisk aktivitet och utveckling av grovmotorik då de 

anser att det inte går att skilja på de båda begreppen, eftersom att det ena 

stimuleras automatiskt av det andra. Frågeställningen anses synliggjord men 

av tidigare nämnda anledningar blev inte svaren särskilt djupgående. 

8.3 Förslag på framtida forskningsområden 
Något som framkom i studien och som har förvånat oss är att förskollärarna 

inte kommunicerar verbalt med barnen om fysisk aktivitet och hälsa. Detta är 

inte heller något som forskningen tar upp. Det vore intressant att få ta del av 

hur andra förskollärare kommunicerar fysisk aktivitet och hälsa med barnen. 

Därför lägger vi fram detta som ett förslag som framtida forskningsområde. 

Under studiens gång gjordes vi även uppmärksamma på att det främst finns 

internationell forskning kring hur förskollärare stimulerar barns fysiska 

aktivitet och utveckling av grovmotorik. En anledning till detta kan vara att 

fysisk aktivitet och motorik inte har haft en stor del i förskolans läroplan. I 

den nya revideringen (Lpfö98, rev. 2018) som träder i kraft i juli 2019 läggs 

större vikt vid fysisk aktivitet och motorik (Lpfö98, rev. 2018). I och med 

den nya läroplansrevideringen uppkommer det förhoppningsvis mer svensk 

forskning inom området då ämnet blir mer aktuellt.  
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Denna studie skulle kunna vara av nytta för att uppmärksamma hur 

förskollärare genom sina didaktiska val stimulerar barns fysiska aktivitet och 

utveckling av grovmotorik. Studien skulle även kunna vara av nytta för att 

synliggöra hur förskolans verksamhet skulle kunna utvecklas för att 

underlätta arbetet kring området. Förslag till framtida forskning är att 

undersöka om det sker någon förändring i förskollärares arbete med fysisk 

aktivitet och grovmotorik efter det att den nya läroplanen träder i kraft i juli 

2019.  
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I 

 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Vad är fysisk aktivitet för dig? 

 

2. Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med fysisk aktivitet och 

grovmotorik? 

 

3. Vad är dina tankar kring sambandet mellan fysisk aktivitet och 

grovmotorik? 

 

4. Upplever du att barnen tycker om att röra på sig, hur märker du det? 

Finns det någon situation det märks “mer”? 

 

5. Hur upplever du barnens aktivitetsnivå? Upplever du att de är aktiva 

eller stillasittande? Vad tror du att det beror du? 

 

6. Finns det tillfällen för återhämtning för barnen under dagen? Hur ser 

dessa ut?  

 

7. Hur upplever du samspelet mellan vuxen och barn vid fysisk 

aktivitet? 

 

8. Hur tar du samspelet mellan barnen i beaktande vid planering av en 

fysisk aktivitet?  

 

9. Hur kommunicerar du vikten av att röra på sig till barnen? 

 

10. Hur motiverar du barnen till att röra på sig? 

 

11. Vilka faktorer tar du hänsyn till när du planerar aktiviteter kring 

ämnet? Vad är viktigt att tänka på? 

 

12. Hur arbetar du med fysiska aktivitet och grovmotorik i 

verksamheten? 

 

13. Var någonstans arbetar du oftast med barns grovmotorik och fysiska 

aktivitet?  

 

14. Hur arbetar du för att barnen ska utmanas vidare i sin grovmotorik? 

 

      15. Finns det något mer du vill tillägga?  



 

 

II 

 

Bilaga B Missiv  
 

Hej! 

Vi heter Karin Karlsson och Elin Johansson och läser nu vår sista termin på 

förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under hösten 2018 

kommer vi att påbörja vårt självständiga arbete. Vi vill synliggöra hur 

förskollärare stimulerar barns fysiska aktivitet och utveckling av 

grovmotorik.  

Vårt arbete kommer att bygga på enskilda intervjuer med förskollärare och 

därför skulle vi vilja ha din hjälp genom att få intervjua dig med frågor inom 

ämnesområdet. Intervjuerna kommer att pågå i cirka 30-40 minuter och det 

finns alltid möjlighet att avbryta oavsett anledning. Materialet kommer att 

spelas in för att underlätta bearbetningen av resultatet. Vi förhåller oss till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att namn och 

arbetsplats kommer att behandlas helt konfidentiellt och materialet kommer 

endast att användas i studiens syfte.  

I detta brev bifogas även de frågor som kommer att ställas i samband med 

intervjutillfället. Vi kommer att höra av oss genom ett telefonsamtal för att få 

bekräftelse på om du vill delta och bestämma eventuella tider och datum. Har 

du frågor om vårt arbete är du självklart välkommen att höra av dig till oss. 

 

Med vänliga hälsningar Karin Karlsson och Elin Johansson 

 

Karin Karlsson:     xxx@student.lnu.se             073-xxxxxxx 

Elin Johansson:     xxx@student.lnu.se                       072-xxxxxxx 

 


