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 Sammanfattning 

 
Vårt stillasittande i samhället ökar och barns hälsa har försämrats de senaste åren. Media 

överöser samhället med information om rörelse och hälsa och vi är mer medvetna än 

någonsin om hur viktigt det är att röra på sig. Det föreligger ett samhällsproblem där 

barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar ökar hos barn. Många barn vistas större 

delen av vardagen på förskolan. Förskolan blir således en institution som kan påverka denna 

nedåtgående spiral. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge barnen möjligheter 

att delta i fysiska aktiviteter samt utveckla en mångsidig rörelseförmåga (Lpfö18, s. 9). 

Denna studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter 

utomhus. Metoden i undersökningen är en kvalitativ intervjumetod. I analysen används 

didaktik som teoretisk utgångspunkt och en tematisk textanalys utförs med de didaktiska 

frågorna Vad? Hur? Varför? som grund. Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar 

kring rörelseaktiviteter utomhus är att det är väldigt viktigt. Förskollärarna vittnar om att 

grovmotoriken hos barn har blivit sämre genom åren, uppfattningarna är att barnen är mycket 

mer stillasittande hemma idag med exempelvis paddor och annan digital utrustning. Större 

delen av förskollärarna är överens om att förskolan är en verksamhet som kan främja barnens 

rörelse och motverka för mycket stillasittande. Det finns en didaktisk medvetenhet i 

förskollärarnas uppfattning kring arbetet med de olika åldrarna. När planerade aktiviteter 

och undervisning sker på förskolorna är det skogsutflykter, utegympa eller hinderbana som 

står på schemat. De är överens om att de yngre barnen behöver små utmaningar och de äldre 

barnen behöver stora utmaningar i rörelseaktiviteter. Trots en didaktisk medvetenhet hos 

förskollärarna kring hur rörelseundervisning utomhus bör ske lyser planerade 

rörelseaktiviteter utomhus med sin frånvaro, och rörelse i förskolan får ofta rollen som 

förstärkningsteknik till andra ämnen.  

 

Nyckelord:  förskollärare, rörelseaktiviteter, utemiljö, didaktik, tematisk analys 
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1. Inledning 

I april 2019 publiceras en artikel i Aftonbladet om att Världshälsoorganisationen WHO för 

första gången har tagit fram riktlinjer kring rörelse som gäller barn under fem år (Wigen, 

2019, 2020-03-16; WHO, 2019, 2020-03-16). Enligt WHO:s riktlinjer ska barn som är 3 – 

5 år röra sig minst 60 minuter fysiskt medelintensivt till intensivt varje dag, men endast tre 

av tio barn når upp till rekommendationerna om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

Forskning visar att barn behöver röra på sig mer än vad de gör idag (WHO, 2019, 2020-03-

16). Förskolan är en institution där de flesta barn i Sverige vistas åtskilliga timmar om dagen, 

således blir det en arena som kan påverka barns stillasittande och bidra till mer rörelse. Med 

våra egna erfarenheter från arbete på förskola har vi upplevt att utemiljö är en miljö där 

barnen tycks kunna röra sig mycket. Barnen hade ökad möjlighet till att vara mer fysiskt 

aktiva ute än inne. Våra upplevelser stärks när vi läser en av artikel Erik Ignerus i Tidningen 

Förskolan. Artikeln är en intervju med forskaren Daniel Berglind. Genom en kvantitativ 

forskning har Berglind och hans kollegor undersökt hur barn är fysiskt aktiva på förskolan. 

De kommer fram till att utegårdens storlek har betydelse och betonar att förskolans policy 

och utevistelse är det som främjar rörelsen för barn i förskolan (Ignerus, 2020, 20-03-16). 

Barns utveckling är intensiv under förskoleåren (Ellneby, 2007, s. 60). Det tyder på att 

förskolan är en verksamhet med möjligheter att påverka barns rörelse. Förskollärarens 

didaktiska förhållningsätt, medvetenhet och planering kring barns rörelse blir följaktligen av 

stor betydelse (Hjälmeskog et al. 2020, s. 30 – 32). Detta får oss intresserade av vad 

förskollärare har för uppfattningar kring rörelse och vi vill ta reda på mer kring barns 

rörelseaktiviteter utomhus i förskolan.  

 

Studien består av två delstudier. Louise Johansson har intervjuat förskollärare som arbetar 

med de yngre åldrarna i Delstudie 1a. Madeleine Nilsson har intervjuat förskollärare som 

arbetar med de äldre åldrarna i Delstudie 1b. Samma metod och teori har använts i 

delstudiernas men analyserna har skrivits fram enskilt. Övrig text i studien har skrivits 

tillsammans.  
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2. Bakgrund 

Det här avsnittet börjar med en samhällelig kontext kring varför barn behöver röra sig samt 

vad tidigare forskning står i frågan. Fortsatt följer information om barns behov av fysisk 

aktivitet, motorikens betydelse för rörelse och hälsa samt barns kroppsliga lekar och 

utomhusmiljö.  

2.1 Styrdokument och media  

Barn i grundskolan har ämnet idrott och hälsa på schemat men i förskolan existerar inte 

schemalagda ämnen utan det är förskollärarens ansvar att ge barnen kunskaper och 

erfarenheter av hälsofrämjande aktiviteter. I läroplanen för förskolan står det att utbildningen 

ska lägga grunden för ett livslångt lärande samt att utbildningen i förskolan ska planeras på 

ett sådant vis att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande (Lpfö18 s. 

7). Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter (Lpfö18, s. 9). Vidare står det att lek kan utmana och 

stimulera barnens motorik (Lpfö18, s. 7 – 9). WHO, rekommenderar att barn mellan 3 - 5år 

bör ägna sig åt medelintensiv till intensiv rörelseaktivitet (WHO, 2019, 2020-03-16). I en 

studie av Berglind och hans kollegor framkommer det att barn tillbringar stora delar av dagen 

stillasittande, de menar att det är oroande på grund av att fysisk aktivitet hos barn verkar 

minska risken för barnfetma och bidrar till bättre hälsa (Berglind et al, 2017, s. 117 – 122). 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa (Lpfö18, s. 

13). I dag tillbringar barn stora delar av dagen på förskolan och således bär förskollärarna 

en del av samhällsuppdraget att främja barns rörelse och hälsa. Förskollärare ska ansvara för 

att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella samt kognitiva 

utveckling (Lpfö18, s. 15). God fysisk rörelse hos barn kan bidra till att hälsorelaterade 

sjukdomar minskar. Förskollärarens roll är viktig i sammanhanget och undersökningar har 

visat att barn rör sig mer i organiserad rörelseaktivitet. Förskollärarens planering och 

strategier är av stor betydelse för hur barn rör sig (De Waal, 2019, s. 455 – 464; Palmer et 

al, 2017, s. 201 – 206). Latorre-Román et al gjorde en experimentell kvantitativ studie där 

de delade upp barn i två grupper. Den ena gruppen fick utföra ett rörelseprogram på 30 

minuter tre dagar i veckan i tio veckor. Den andra gruppen hade vanlig verksamhet. Därefter 

jämfördes grupperna. Det visar sig att barnen som har fått undervisad rörelseaktivitet hade 

bättre fysisk kondition än de barn som inte hade det (2018, s. 427). Vidare framkommer 

liknande resultat i studien av Palmer et al där de på samma sätt kommer fram till att 

lärarledda aktiviteter bidrar till goda hälsoeffekter hos barn (Palmer et al 2017, s. 201 – 206). 

I Berglinds et al´s kvantitativa studie mäter de barns rörelseaktivitet genom att barnen får 

bära mätinstrumenten under dagen. Resultaten från mätinstrumenten analyseras och 

resultatet blir att barn som vistas utomhus rör sig mer.  (Berglind et al, 2017, s. 117 – 122). 

Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att barn får möjligheter att röra på sig. I en tv intervju 
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med Berglind berättar han att vi idag vet att aktiva barn har ett starkare skelett- och benhälsa 

i jämförelse med barn som inte är aktiva. Ett starkt skelett och starka ben är en förutsättning 

för ett långt och friskt liv när man blir äldre. Han betonar även att under barn- och 

ungdomsåren skapas de bästa förutsättningarna för en bra grund till skelettstyrka (SVT. 

2020-03-12).  

2.2 Barns behov av fysisk aktivitet 

Nilsson och Ekelund visar i sin studie att de senaste årtiondena har övervikt och fetma ökat 

hos barn och ungdomar (Nilsson & Ekelund, 2010, s. 30). Ekblom skriver fram att rörelse 

kan leda till att minska risken av att drabbas av hälsorelaterade sjukdomar som diabetes, 

blodfettrubbningar och åderförkalkning senare i livet. Barn som inte får utveckla sin motorik 

riskerar att bli fysiskt inaktiva i tonåren vilket i sin tur kan leda till negativa hälsoeffekter. 

Ekblom belyser även att ett barn som får röra på sig får en positiv fysisk självkänsla av att 

behärska sin kropp. Ett barn med god fysisk självkänsla kommer således att röra på sig mer 

än de barn som saknar självkänslan. Ett barn med låg självkänsla i rörelse riskerar att förbli 

passiv. Det är följaktligen viktigt att de vuxna som arbetar med barn stärker barns självkänsla 

och förmåga att genomföra kroppsliga rörelser (Ekblom, 2011, s. 32 – 33). 

 

Renblad och Brodin skriver att förskolan har visat sig ha en avgörande roll för barns hälsa 

och välbefinnande. Således ska förskolan ge möjligheten att vara en stimulerande omgivning 

som ger förutsättning till välmående. Pedagoger har en viktig roll i ett barns liv och är viktiga 

för att barnet ska må bra och utvecklas. Ett barn som har bra hälsa under sin uppväxt har 

goda förutsättningar till en bra hälsa i framtiden (Renblad & Brodin, 2012, s. 416). Bjørgen 

framhäver att pedagogers inställningar och attityder till fysiska rörelselekar är avgörande för 

att utmana och utveckla barns fysiska rörelse. Det är pedagogens roll att stödja och stimulera 

barn i fysisk lek och aktivitet. Då pedagogens inställningar och attityder har betydelse kan 

de påverka barnens fysiska kapacitet i förskolan. De pedagogiska strategierna och upplägget 

är avgörande för barnens möjligheter till fysisk aktivitet på förskolans utegård. Fördenskull 

bör förskolläraren och arbetslaget ha en plan för hur de ska arbeta för att ge barn 

rörelseaktivitet (Bjørgen, 2012. s. 12). För yngre barn är aktiva lekar utomhus viktigt om 

barn ska nå rekommendationer som finns kring barn och fysiska aktiviteter (Nilsson & 

Ekelund, 2010, s. 33). 

2.3 Motorikens betydelse för rörelse och hälsa 

Vi beskriver barns motoriska utveckling och varför den är viktig för barns deltagande i lekar. 

När man talar om motorik brukar man dela in de motoriska rörelserna i grovmotorik och 

finmotorik. Vid grovmotoriken används de stora muskelgrupperna, exempelvis att gå, 

springa, hoppa och kasta. Finmotoriken stimulerar de mindre muskelgrupperna och används 

exempelvis för att trä pärlor på tråd och lägga pussel (Osnes et al, 2012, s. 101). Den 

grovmotoriska utvecklingen börjar när barnet är nyfött och fortsätter fram till att barnet är 

ca 7 år (Ellneby, 2007, s. 60). Osnes el al är positiv till att förskolläraren observerar barnens 
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motorik, detta för att kunna hjälpa de barn som har dålig motorik. De menar att det är viktigt 

att följa barnens rörelseinlärning för att kunna stödja barnens motoriska utveckling (Osnes 

et al, 2012, s. 119). Vidare betonar Osnes et al att barn som har motoriska problem även har 

problem med att delta i lekar som kräver motorisk kompetens. Det blir en ond cirkel då dessa 

barn verkligen behöver träna på sin motorik också utesluts ur leken eller inte vågar gå med 

i leken på grund av att det inte kan göra som de andra barnen. Dessa barn har även visat att 

de har brister i sitt självförtroende och kan bli inåtvända och ängsliga. Det kan vara bra att 

förskollärare tänker på det när de ser barn som uppvisar sämre motorik menar Osnes et al 

(2012, s. 120 – 122). 

2.4 Barns utomhusmiljö och kroppsliga lekar 

Barn och vuxna är skapta för att röra på sig menar Ellneby (2011, s. 127 – 129). Hon betonar 

att barn måste få känna glädjen i att röra på sig. Vidare menar Ellneby att förskolans gård 

har en stor betydelse för barnens motoriska utveckling. På gården får de vildare lekarna en 

naturlig plats, liksom hela barnets grovmotoriska rörelser. Hon menar att rörelseaktiviteter 

utomhus är bra för barnens kroppar. På grund av att utemiljön ofta är bättre anpassad för att 

hoppa, springa och klättra. Det stärker barnens benstomme, ger mer muskelkraft, bättre 

uthållighet, förbättrar balans och koordinationsförmågan. Tidigare i detta avsnitt har 

forskning visat att den kroppsliga självkänslan ökar när barnen behärskar grovmotorik. 

Ellneby betonar samma sak. Slutligen menar Ellneby att utevistelsen bra för både motoriken 

och sinnet (2011, s. 127 – 129 och 134). 

 

Osnes et al skriver fram att förskolans utegård har en stor betydelse för barns möjligheter att 

använda sin kropp och utveckla sina motoriska rörelser. Gården ska gärna utmana barnen 

med många möjligheter till varierade motoriska rörelser som krypa under, klättra över, 

klättra upp, gunga, åka kana, hoppa, springa, balansera, cykla och gömma sig (2012, s. 155). 

Vidare beskriver Osnes et al att det kan bli en utmaning för pedagogerna att se gårdens 

potential och vad som främjar barns utveckling inom rörelse. Förskollärare och övriga i 

arbetslaget bör inte bara se gården som en plats för den fria leken utan i stället ha en 

pedagogisk tanke kring rörelse och motorik i utevistelsen (2012, s. 156). Genom leken kan 

barnens motoriska utveckling ske på ett lustfyllt sätt ur barnens perspektiv. Förskollärarna 

och arbetslaget bör genom leken främja barns rörelse och utmana dessa, således skapas 

upptäckarlust och spänning som leder till ökad självkänsla, motorisk kompetens och 

motorisk kontroll skriver Osnes et al (2012, s. 130 – 131). 

 

2.4.1 Kroppslig lek 

Småbarn rör sig i takt med att de kan erövra nya rörelser som att gå, hoppa och springa. När 

småbarn leker använder de hela kroppen. De springer gärna i förskolans korridorer, eller 

hoppar på madrasser eller i soffan även om man som vuxen säger att i soffan ska vi sitta ner. 

Barnen är oftast glada och skrattar mycket då de leker, med vuxna eller med andra barn. 

(Osnes et al, 2012, s. 140).  
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Den kroppsliga leken för lite äldre barn har delvis andra funktioner. Osnes et al delar in leken 

i olika kategorier som färdighetslek, vild lek, traditionslekar eller kulturella lekar (Osnes et 

al, 2012, s. 134). Färdighetsleken är då barnen använder sig av sina grovmotoriska rörelser 

som att gå, springa, klättra, balansera och krypa. Barnet övar även på sin uthållighet, 

rörlighet och muskelstyrka. Den vilda leken är en fysisk lek som är stimmigare. Under den 

vilda leken har barnen närkontakt med varandra. De kan brottas eller slåss (på låtsats). Trots 

detta sker leken under skratt och jubel. Barnen utvecklar sin motorik och stärker sina fysiska 

egenskaper. Den vilda leken sker både inomhus och utomhus (Osnes et al, 2012, s. 134 – 

136). Traditionslekar eller kulturella lekar är lekar som kräver mer av barnen. De ska vara 

motoriskt förmögna, ha styrka och uthållighet. Kull är ett exempel på en traditionslek. 

Hopplekar som hoppa rep och bollekar hör också hit till traditionslekar. Det krävs att barnet 

behärskar öga – handkoordination och öga – fotkoordination. Även sånglekar, danslekar av 

olika slag hamnar under traditionslekar (Osnes et al, 2012, s. 136 – 137). 

2.5 Sammanfattning bakgrund 

Det föreligger ett samhällsproblem där barnfetma och andra hälsorelaterade sjukdomar har 

ökat de senaste decennierna. Barn får goda hälsoeffekter av att röra på sig (Ekblom, 2011, s. 

32 – 33). I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska arbeta med rörelse och hälsa 

(Lpfö18, s. 7 – 9 och 13 och 15). Forskning visar att barn rör sig mer utomhus på större ytor 

men även att de rör sig mer när pedagoger är aktiva i undervisningen (WHO, 2019. 2020-

03-16; Palmer et al. 2017 s. 201 – 206; Berglind et al. 2017, s. 117 – 122). I förskolan 

förekommer både planerade och spontana undervisningssituationer (Hjälmeskog et al, 2020, 

s. 26; Lpfö18, s.7). Det är således viktigt att förskollärare har ett medvetet didaktiskt 

förhållningsätt kring rörelse och miljön för rörelse i förskolan. Hur är egentligen 

förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus på förskolan?   
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3. Syfte och Frågeställning 

Syftet och frågeställningen grundar sig i tidigare forskning som visar att forskare uppfattar 

att rörelse och utomhusvistelse är bra för barn i fler avseenden. Vårt syfte är att ta reda på 

vad förskollärare har för uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus. För att få ett bredare 

spektrum gjorde vi en delstudie där vi undersökte förskollärare som arbetade med yngre barn 

respektive äldre barn. Fråga 1a och 1b knyter an till frågan om inställning till respektive 

ålder.   

 

1. Vad har förskollärare för uppfattning kring barns rörelseaktiviteter utomhus?  

1a. Vad har förskollärare för uppfattning kring rörelseaktiviteter utomhus för yngre 

barn? 

1b. Vad har förskollärare för uppfattning kring rörelseaktiviteter utomhus för äldre 

barn?  
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4. Forskningsöversikt 

Här är en beskrivning av tidigare forskning om barn och rörelse. Avsnittet är uppdelat under 

tre rubriker det handlar om barns positiva effekter av rörelse, undersökningar av barns 

rörelse och förskolans roll i förhållande till barns rörelse samt fysiska aktiviteter och 

skiftande årstider. Det avslutas med en sammanfattning av tidigare forskning.  

4.1 Barns positiva effekter av rörelse 

Samband mellan grundläggande motoriska färdigheter och skolprestationer kan man läsa om 

i en kvantitativ studie genomförd i Sydafrika. Deltagarna i studien var barn i ålder 5 – 6 år. 

Resultatet visade att matematik var ett ämne som påverkades positivt av grundläggande 

motoriska färdigheter. Denna studie visar att det är viktigt att lärare under de grundläggande 

utvecklingsåren är medvetna om sambandet mellan rörelse, skolprestationer och resultat. De 

lärare som arbetar med yngre barn bör följaktligen blanda den fria leken och organiserade 

aktiviteter för barn för att öka deras motoriska färdigheter. Man bör dock vara medveten om 

att barnen i studien kom från en hög socioekonomisk bakgrund (De Waal, 2019, s. 455 – 

464).  

 

Isländska Hermundur Sigmundsson och norska Monika Haga har gjort en kvantitativ studie 

på 4 – 6 åringar där de undersöker om koppling mellan barns motoriska kompetens och 

fysiska kondition (s. 479). Fysisk kondition är den personliga förmågan att utföra fysisk 

aktivitet. Det är erkänt att en fysiskt aktiv livsstil och fysisk kondition redan från tidig ålder 

är bra och ger positiva hälsoeffekter menar Sigmundsson och Haga (2016, s. 477 - 478).  

Åren i förskolan är en viktig tid för barnet att utvecklas motoriskt, samtidigt som också vissa 

processer i hjärnan utvecklas. För att få motorisk kontroll behöver barnen tränas och utmanas 

genom lek och aktiviteter (Sigmundsson & Haga, 2016, s. 477 - 478). Resultatet visade att 

det finns en koppling mellan motorisk kompetens och fysisk kondition. Det kan förklaras att 

en högre intensitet i barnens fysiska aktiviteter medför en god kondition hos barnen. Således 

är motorisk kompetens viktigt för att stödja barns kondition. Det är en ömsesidig påverkan 

mellan motorisk kompetens och fysisk kondition som påverkas bland annat av vilken miljö 

barnen har tillgång till (Sigmundsson & Haga, 2016, s. 482 – 485).  

4.2 Undersökningar av barns rörelse och förskolans roll  

I en kvantitativ studie från USA av Palmer et al undersöker de effekten av barns aktiva 

rörelse på förskolan genom den fria leken eller genom lärarledda rörelseaktivitet. Barnen 

delades in i två grupper. Den ena gruppen deltog i den fria leken 30 minuter om dagen på 

förskolans gård och den andra gruppen deltog i ett strukturerat rörelseprogram två dagar 

varje vecka.  De barn som deltog i det lärarledda rörelseprogrammet visade sig vara mer 

aktiva än den grupp som hade fri lek. Studien visar att barn bör få lärarledda 
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rörelsemöjligheter då det främjar barnens fysiska aktivitet. Organiserad rörelse kan således 

vara ett sätt för barn att uppnå fysisk aktivitet. En aktiv förskollärare som leder in barnen till 

mer rörelse kan ses som en förebild enligt Palmer et al (2017, s. 201 – 206). 

 

I en kvantitativ engelsk studie från 2015 studerades förskolebarns kompetens i 

grundläggande rörelsefärdigheter i ålder 3 – 5 år (Foulkes et al, 2015, s. 260). Projektet 

genomfördes under sex veckor och innehöll ett program för pedagogerna med syfte att öka 

barnens fysiska aktiviteter, deras grundläggande motoriska färdigheter och barnens 

självförtroende. Då barnen befinner sig i ålder 3 – 5 år sker en kritisk period av kroppens 

utveckling av motoriska färdigheter. Resultat från en studie visar vikten av att erbjuda 

förskolebarn fysiska aktiviteter som främjar både pojkar och flickor samt att de skiljer sig 

mellan pojkar och flickors fysiska aktivitet, inte beroende på könstillhörigheten utan mer på 

sociokulturella eller miljömässiga faktorer.  Studiens resultat visar att det är lämpligt att hålla 

i aktiviteter som främjar och utvecklar barns rörelseaktiviteter. Förskolan är följaktligen en 

viktig arena för barns utveckling av motoriska färdigheter. Studier har visat att förskolor som 

har större lekplatser och riklig tillgång till material och artefakter uppmuntrar till mer fysisk 

aktivitet (Foulkes et al, 2015, s. 260 – 283). 

 

Att barn i förskolan spenderar en stor del av dagen stillasittande är något Berglind och hans 

kollegor har upptäckt i en kvalitativ forskning (2017, s. 117). Studien genomfördes på 540 

svenska fyraåriga barn. I studien framkommer det att fysisk aktivitet påverkar hälsan redan 

hos fyraåringar (Berglind et al, 2017 s. 117). Barnens fysiska aktiviteter och stillasittande 

beräknades med hjälp av accelerometrar som barnen fick ha på sig under dagen. Resultatet 

visade att 45% av dagen är svenska fyraåringar stillasittande, 48% av dagen var barnen i låg 

fysisk aktivitet och endast 6,7% av dagen var barnen i förhöjd och måttlig fysisk aktivitet. 

Flickor är mer stillasittande än pojkar och barnen oavsett kön var mer stillasittande på helgen 

jämfört med vardagar (Berglind et al, 2017, s. 118 – 119). 

 

En kvantitativ undersökning från Spanien ville forskarna undersöka effekterna av ett 10 

veckors program med övningar för ökad fysisk kondition (Latorre-Román et al, 2018, s. 

427). Studiens forskare var medvetna om den ökade trenden av övervikt hos barn och menar 

att yngre barndomsår är en kritisk tid för att främja ett barns hälsa. 111 barn deltog i studien 

och delades upp i två olika grupper. En experimentell grupp och en kontrollgrupp. Den 

experimentella gruppen utförde ett lärarlett träningsprogram tre dagar i veckan i 30 minuter 

under tio veckor. Efter tio veckor gjordes individuella tester på barnen. Syftet med studien 

var att se effekterna av ett 10 veckors program med fysisk kondition för förskolebarn. En 

betydande upptäckt var att barnen i experimentgruppen hade förhöjda resultat i fysisk 

kondition jämfört med barnen i kontrollgruppen (Latorre-Román et al, 2018, s. 427 – 432). 
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4.3 Fysiska aktiviteter och skiftande årstider 

Från Finland kom resultatet på en forskning där forskarna Soini et al ville se om barns fysiska 

aktiviteter förändrades beroende på årstid. Studien genomfördes på treåriga barn i Finland. 

I den kvantitativa studien ville man också se om det låg någon skillnad mellan pojkar och 

flickor, vilken tid på dagen aktiviteter äger rum samt den fysiska och sociala miljön i 

barnomsorgen (2014, s. 254). Datainsamlingen genomfördes av två forskare som 

observerade barnen och inspelade observationer. För att nå ett resultat om årstidens betydelse 

för barns fysiska aktiviteter utfördes studien under augusti och oktober och senare i januari 

och februari (2014, s. 256). I det resultat som Soini et al fick fram såg man att det ligger en 

betydlig skillnad i barns fysiska aktivitet beroende på vilken årstid det är. På vintern är 

barnen mer stillasittande och gör färre högintensiva aktiviteter än under hösten. Forskarna 

upptäckte att pojkar är mer rörliga än flickor. En intressant iakttagelse är att flickors fysiska 

aktivitet inte utgjorde någon skillnad mellan säsongerna, bara pojkarnas fysiska aktiviteter. 

Beträffande vilken tid på dagen barn var fysiskt aktiva var det störst skillnad på hösten, 

barnen var mindre aktiva på eftermiddagarna och under vintertid påverkades inte tiden på 

dagen barnens fysiska aktiviteter. Barn är mer fysiskt aktiva utomhus än inomhus, miljön 

och lekplatser påverkar barnens fysiska aktiviteter oavsett årstid (Soini et al, 2014, s. 254 – 

264).  

4.4 Sammanfattning tidigare forskning 

En Sydafrikansk studie visade att blandningen av fri lek och organiserade aktiviteter för barn 

ökar deras motoriska färdigheter. Från USA kom resultatet från en studie som visade att en 

aktiv förskollärare är en förebild vars ledarskap kan få barn att röra sig mer än om de bara 

leker fri lek. Från England visade resultatet vikten av att erbjuda förskolebarn fysiska 

aktiviteter som främjar både pojkar och flickor. En annan studie från USA har visat att barn 

i förskolan är mycket stillasittande, vilket också en svensk studie har visat. Mycket kan bero 

på vad förskollärarna har för inställning och attityder till fysisk aktivitet. I Spanien ville man 

se om ett träningsprogram med lärarledda övningar gav barn bättre fysisk kondition än de 

barn som inte fick lärarledda övningar. Resultatet visade att programmet gav goda resultat 

på barns fysiska kondition. Från Finland visade en studie att årstider påverkar barns fysiska 

aktiviteter och att barn är mer fysiskt aktiva utomhus än inomhus. 
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5. Teoretisk förankring  

I vår analys använder vi didaktiska frågor samt den didaktiska pyramiden. I texten som följer 

förklarar vi hur didaktiken hjälper oss att synliggöra förskollärares uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn på förskolan.   

5.1 Didaktik – för att upptäcka förskollärares uppfattningar.  

Hjälmeskog et al skriver fram didaktik som en konst att undervisa (2020, s. 15). Skolverket 

förklarar didaktik som en ”utvecklings- och lärandepsykologisk teori om hur undervisningen 

bör förmedlas”, samt att didaktik handlar om att förstå vilka faktorer som påverkar 

undervisning och lärande (2020-04-11). Vidare beskriver Hjälmeskog et al att didaktik kan 

ses som en lära där analysen av innehållet och planeringen av undervisningen flätas ihop 

(2020 s. 15). I denna undersökning undersöker vi förskollärares uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus. Vad förskolläraren har för uppfattningar påverkar hur innehållet 

i undervisningen kring rörelse kommer att se ut. I förskolan kan undervisning vara svårt att 

komma underfund med. Undervisning i förskolan kan se annorlunda ut mot hur vi är vana 

att se på det exempelvis från skolans värld. Rörelseaktivitet i förskolan kan vara spontan, 

”fri lek” eller lärarledd. Vare sig det handlar om ”fri lek”, spontana, planerade eller 

lärarledda ser vi förskollärarens uppfattningar som något som påverkar relationer, miljö och 

möjliggörandet av rörelse. Det kan vara klurigt och svårt att få fatt i undervisning kring 

rörelse i förskolan för att den sker både sker spontant och planerat, samt att många olika 

komponenter spelar roll för hur innehållet i rörelseaktiviteterna kommer att bli. För att 

innehållet i en rörelseaktivitet ska bli bra krävs således en didaktisk medvetenhet av 

förskolläraren. Genom att undersöka förskollärares uppfattningar och analysera med 

didaktiska frågor får vi fatt i förskollärarnas didaktiska perspektiv kring rörelseaktiviteter i 

förskolan. Didaktiken och didaktiska begrepp hjälper oss att analysera undervisning av flera 

olika rörelseaktiviteter i förskolan. Med bestämda begrepp och modeller där ett 

professionellt språk ligger blir det således ett bra verktyg vid undersökningen (Hjälmeskog, 

2020, s. 15).  

  

Didaktiska frågor  

Frågorna Vad? Hur? Varför? är didaktiska frågor som används som ett verktyg för att 

synliggöra didaktik i undervisning. I studien analyserar vi vår data med hjälp av de 

didaktiska frågorna. Det blir intressant i vår studie för att vi undersöker uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus. När vi använder ordet rörelseaktivitet denna studie menar vi 

undervisad, planerad samt spontan rörelse i förskolan. För att få fatt i förskollärarnas 

uppfattningar kring olika rörelseaktiviteter i förskolan gjordes intervjuer. Intervjufrågorna 

hade den didaktiska pyramidens komponenter som underlag, samt följdfrågor kring Hur? 

Vad? och Varför? om det skulle behövas. En tematisk textanalys gjordes av insamlade data 
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där de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? är utgångspunkter för struktureringen av 

teman.  

• Vad-frågan står för innehållet alltså vad det ska undervisas om. I den här 

undersökningen är det innehållet i rörelseaktiviteter för olika åldrar. 

•  Hur-frågan, står för hur undervisningen ska utföras. Vi undersöker hur 

uppfattningar kring utförandet av rörelseaktiviteter utomhus är för olika åldrar.  

• Varför-frågan, används för att ta reda på varför barnet ska lära sig ett visst innehåll. 

I vår studie är frågan om uppfattningar kring varför rörelseaktiviteter utomhus 

behövs för barn på förskolan (Skolverket, 2020-04-11).  

 

Vem-frågan är också en fråga som kopplas till didaktiken. Vem-frågan rör vem som ska lära 

sig samt vem som lär ut (Skolverket, 2020-04-11). Vi berör vem-frågan i delstudierna där vi 

undersöker förskollärarens uppfattningar kring rörelseaktiviteter och olika åldrar. Någon 

vidare fördjupning i vem- frågan förekommer inte i studien. Genom att analysera 

undervisning med bestämda begrepp eller modeller där ett professionellt språk ligger som 

grund, blir didaktiken och didaktiska begrepp ett bra verktyg vid undersökning av 

undervisning i förskolan (2020, s. 15).  

 

I analysarbetet använder vi även den didaktiska pyramiden. Didaktiska pyramiden är ett 

verktyg för att synliggöra didaktik. Komponenterna som utgör den didaktiska pyramiden är 

innehåll, förskolläraren, miljö, barn och barn igen. (Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 – 34) Den 

didaktiska pyramiden är en utvecklad variant av den didaktiska triangeln och inrymmer fler 

relationer och komponenter och likt en pyramid ses den som flerdimensionell. En ring kan 

omslutas runt pyramiden för att synliggöra att det finns faktorer utifrån som påverkar 

undervisning, exempelvis läroplanen men även tillgång till miljöer och kringliggande 

samhälle (2020, s. 31 – 32). Vi använde oss av pyramiden för att den är ett bra verktyg för 

att synliggöra relationer mellan komponenter som utgör innehållet för rörelseaktiviteter. Vi 

menar även att uppfattningar är relationella och inom didaktiken står relationerna i centrum. 

Hjälmeskog et al menar att det är relationerna mellan de olika komponenterna i den 

didaktiska pyramiden som utgör undervisningen. Förskolläraren har ofta en uppfattning om 

hur relationen mellan barnet och innehållet är, denna relation kallas för den pedagogiska 

relationen. Det kan exempelvis vara uppfattning kring barnets tidigare erfarenheter och 

kunskap i rörelse vilket blir intressant i undersökningen om uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter och olika åldrar (2020, s.  29).  
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6. Metod   

Nedan beskrives de urval och metoder vi har använt oss av i vår studie. Samt hur våra 

intervjufrågor formulerades. Vi tar upp studiens utförande och vilka urval vi gjorde angående 

informanter vi intervjuade. Vidare beskrivs behandling av informationen, en eftertanke över 

metoden, samt reliabilitet och validitet och till sist våra etiska hänsynstagande vi gjort när vi 

utfört studien. 

6.1 Datainsamling 

För att få svar på våra frågor var det lämpligt att intervjua förskollärare. Intervjuer 

möjliggjorde för oss att undersöka vad förskollärare har för uppfattning kring 

rörelseaktiviteter utomhus i förskolan. En metod för att ringa in människors tankar kring ett 

specifikt ämne är att fråga eller samtala med informanten, i vårt fall var det förskollärare 

(Esaiasson et al, 2012, s. 227). Vi var intresserade av förskollärarnas uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter och ställde samma frågor till alla informanter, frågorna arbetades fram 

genom den didaktiska pyramidens struktur. Våra frågor handlar om pedagogens uppfattning 

och inställning kring ålder, undervisning, planering, fri lek, miljö och målsättning se bilaga 

2.Vi valde att göra samtalsintervjuer. En samtalsintervju genomförs genom ett interaktivt 

samtal mellan oss som forskare och förskolläraren (Esaiasson et al, 2012, s. 228). Enligt 

Esaiasson et al ger personliga intervjuer utförliga svar på frågor (2012, s. 236). Under 

intervjuerna spelade vi in hela samtalsintervjun med våra mobiltelefoner. En av 

informanterna i delstudie 1 svarade på frågorna via mail då covid-19 utbröt i Sverige och 

gjorde det svårt att besöka förskolan för en intervju.  

6.2 Urval  

Tolv förskollärare intervjuades i en kommun i Mälardalen. Förskollärare har det yttersta 

ansvaret för barngruppen. Vi ville få reda på förskollärares uppfattning kring 

rörelseaktiviteter hos yngre respektive äldre barn och därför valde vi att intervjua 

förskollärare som arbetade med olika åldersgrupper. I den ena delstudien arbetade 

informanterna med 1 – 2 åringar och i den andra delstudien arbetade informanterna med 3 – 

5 åringar. Louise intervjuade sex förskollärare som arbetar med 1 - 2 åringar och Madeleine 

intervjuade sex förskollärare som arbetar med de äldre barnen 3 – 5 åringar, ibland hade 

några barn fyllt sex år men ännu inte börjat förskoleklass. Bell och Waters skriver att vid 

undersökningar bör man sträva efter att få ett representativt urval till sin undersökning (2016, 

s. 180). Guest et al visar i sin studie att tolv intervjuer ger tillfredställande data för att ta reda 

på de erfarenheter och synsätt som en grupp har (2006, s. 79). Studien visar att analyser av 

sex intervjuer omfattar cirka 80% av de uppfattningarna som den studerade gruppen, i detta 

fall förskollärare, har. Vid tolv intervjuer har forskaren täckt 90 % av de uppfattningar som 

den studerade gruppen har (Guest et al. 2006, s. 78). Vi menar därför att tolv informanter 
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ger en tillräckligt stor täckning av de uppfattningar som kan finnas om rörelseaktiviteter 

utomhus. De uppfattningar vi inte täcker är tillräckligt få för att vi kan utesluta dem utan att 

förlora relevanta data kring att kunna dra slutsatser om förskollärares uppfattningar om 

rörelse. 

6.3 Genomförande   

Vi kontaktade förskollärare som arbetar i barngrupper med olika åldrar. Kontakterna skedde 

via telefon. Redan i samtalet informerade vi studiens syfte och vilket ämne vi undersöker. I 

vårt fall rörelse i förskolan. Innan intervjun genomfördes fick informanterna fylla i en 

blankett om sitt medgivande om medverkan i vår studie, se bilaga 1. Själva intervjuerna 

genomfördes avskilt i någon av förskolans lokaler. Intervjuerna spelades in med en 

inspelningsapp på våra mobiltelefoner. Inspelningens syfte var för att inte missa värdefull 

information och för att kunna fokusera på den intervjuade. Det kändes avslappnat då vi har 

väldigt lite erfarenhet av att intervjua. När vi spelade in kunde vi fokusera på vad som 

faktiskt sades och ställa eventuella följdfrågor, istället för att behöva fokusera på att 

anteckna. Att spela in den intervjuade gör att det är möjligt att lyssna om och om igen och 

att kunna använda eventuella citat den intervjuade ger (Bell & Waters, 2016, s. 196 – 

197). Efter intervjuerna kunde vi i lugn och ro transkribera materialet för att sedan analysera 

det.  

6.4 Databearbetning  

För att få reda på hur förskollärares uppfattning kring rörelseaktiviteter ser ut i förskolan 

genomförde vi intervjuer. Intervjuerna spelades in via mobiltelefoner. Ljudfilerna lyssnades 

av och transkriberades till text. Vidare gjordes vi en tematisk textanalys av transkriberingen 

för att få fatt i informanternas uppfattning kring barns rörelse utomhus. En textanalys gör 

genom att läsa textens delar noggrant många gånger, i vårt fall transskript från intervjuer 

(Esaiasson et al, 2012, s. 221). Analysen gjordes ur ett didaktiskt perspektiv med de 

didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? 

6.4.1 Tematisk textanalys 

I artikeln ”Thematic analysis in psychology” beskrivs steg för steg hur en tematisk textanalys 

går till, i vår undersökning följer vi den strukturen. Nedan beskrivs stegen i en tematisk 

textanalys enligt Braun och Clark (2006, s. 87). Kortfattat under stegen beskrivs även vår 

process. Se även bilderna nedan för att förstå processen.  

 

• Första steget innebär att bekanta sig med insamlade data. Även transkribering om det 

är nödvändigt. Redan här kan idéer noteras. Vi gjorde intervjuer som transkriberades. 

Idéer och koder med den didaktiska pyramiden som grund växer fram. Vi analyserar 

all empiri tillsammans i första skedet. 
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• I steg två genereras koder. Koder som är intressanta och relevanta för insamlingen. 

Här sorteras data som är relevant för varje kod. Didaktiska pyramiden och 

forskningsfrågor utgör grundläggande underlag. Här får vi fram många olika koder 

men efter mycket bearbetning landar vi i tre koder. Koderna som framkommer av all 

empiri från de tolv intervjuerna var ålder och målsättning, planerad undervisning 

och fri lek samt utemiljö och material. Följaktligen bearbetas transkripten genom att 

sortera informanternas uppfattningar under varje kod. Vi gör delstudier i 

undersökningen och är intresserade av att jämföra uppfattningar i diskussionen, detta 

gör det hela lite klurigare. Uppfattningar för delstudie 1a och 1b analyseras i separata 

analyser Louise analyserar delstudie 1a med yngre åldrar och Madeleine analyserar 

delstudie 1b med äldre åldrar. 

 

• Steg tre är att söka efter teman. Potentiella teman hittas i koderna. Nu börjar jakten 

på uppfattningar. Detta görs separat för de olika delstudierna, för att det senare blir 

intressant att jämföra delstudierna i diskussion. Med hjälp av de didaktiska frågorna 

Vad? Hur? Varför? analyseras varje kod. Många olika teman växer fram i delstudie 

1a och 1b i detta skede.  

 

• I steg fyra granskas teman. Här ska teman ytterligare granskas och kontrolleras om 

de fungerar med koderna. Bearbetning av teman är en lång process och vi bollar fram 

och tillbaka med teman och koder i delstudierna. Hela 18 olika teman växer fram 

från samtliga informanter i delstudierna. En liten sammanfattande analys skrivs fram 

för teman under varje kod. Efter separata analyser av delstudierna analyseras alla 

teman tillsammans, de små sammanfattande analyserna kring teman i koderna 

hjälper oss framåt i processen och didaktiska perspektiv blir tydliga på vägen. Nu är 

det dags att börja analysera ihop och jämföra delstudie 1a och delstudie 1b. Flera 

teman går ihop och färre teman bildas, några nya och några som kvarstår. Nu återstår 

11 teman gemensamt för delstudie 1a och 1b (se de mörkgråa bubblorna i bilden 

nedan). Såhär fortsätter processen av gemensam analys för båda delstudierna tills 

endast tre gemensamma teman kring förskollärares uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus kan kategoriseras under de didaktiska frågorna Vad? Hur 

och Varför? se bild på sida 16. 

 

I avsnitt 7 redovisas delstudiernas teman under koderna. På sida 15 och 16 

redovisas framväxten av teman från koder genom didaktiska frågorna Vad? 

Hur? och Varför? i en tematisk textanalys. Vita cirklarna representerar äldre 

barn, ljusgråa cirklarna representerar yngre barn, de mörkgråa cirklarna 

representerar generella eller gemensamma uppfattningar. 

För att tyda den; se cirklarna här till höger ->  
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Uppfattningar och målsättning kring rörelseaktiviteter utomhus  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar kring planerad undervisning och ”fri lek”. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseaktiviteter ute och uppfattningar kring utemiljö och material.  
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• Steg fem handlar om att definiera och namnge teman. I detta steg förfinas detaljerna 

för varje tema. Delstudie 1a och 1b har nu arbetats ihop och våra teman har tagit 

form, nu återstår tre teman i anslutning till de didaktiska frågorna. Vi bollar med 

namn fram och tillbaka samt namnger teman för att tydliggöra vad vi har fått fram 

för uppfattningar från samtliga förskollärare i delstudierna.  

 

• I steg sex sker själva produktionen av rapporten. Här ges en sista möjligheten till 

analys. Övertygande exempel och en slutanalys bearbetas fram relaterat till analysens 

forskningsfråga, litteratur samt tidigare forskning. Separata analyser av delstudierna 

görs av koder och teman i steg fyra, dessa analyseras nu tillsammans och delvis 

jämförs. Slutligen bedömer vi att vi har nått analysmättnad och skriver fram ett 

resultat om förskollärares uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus (Braun & 

Clarke, 2006, s. 87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysmetoden är ett verktyg för att identifiera, analysera och kartlägga mönster. Braun och 

Clarke beskriver fördelar med att göra en tematisk analys i en kvalitativ forskning. De menar 

att utöver att metoden är enkel för relativt oerfarna forskare så är den användbar genom att 

den kan sammanfatta teman och mönster. Vi vill analysera förskollärares uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus för yngre respektive äldre barn. Det gör vi genom att hitta 

mönster. Genom mönster får vi fatt i de olika uppfattningar som domineras. Det som gör 

analysen lite klurigt är att vi först gör delstudier. Analysen sker först av delstudierna som 

hade olika informanter i form av att några arbetade med yngre barn och några med äldre 

barn. Vidare analyserades alla informanters uppfattningar tillsammans och mönster 
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jämfördes. Slutligen uppstod tre teman som besvarar vår frågeställning kring vad 

förskollärare har för uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus. Braun och Clarke 

beskriver fördelar med analysen och menar att det finns möjligheter till sociala tolkningar, 

vilket är intressant i vår analys då vi analyserar uppfattningar med didaktik som teoretisk 

utgångspunkt (2006, s. 89). 

6.5 Reflektion över metoden. 

Eftersom vi är ovana vid att intervjua började vi med att göra en pilotstudie med tre 

förskollärare. Detta för att utveckla intervjufrågorna för vår studie. 

 

Vår studie består slutligen av 12 samtalsintervjuer. Esaiasson beskriver samtalsintervjuer 

som personliga samt att de ger utförliga svar (2012, s. 236). Det är lätt för den intervjuade 

att ställa frågor om denna inte förstår frågan och för den som intervjuar är det lätt att ställa 

följdfrågor till den som intervjuas (Bell & Waters, 2016, s. 191).  Vi reflekterade över att 

samtalsintervjuer passade vår studie mycket bra på grund av att vi ville kunna ställa 

följdfrågor i form av didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? Louise intervjuade sex av 

förskollärarna och Madeleine sex av förskollärarna. Enligt Bell och Waters är ett kort projekt 

inte tid nog för många intervjuer då det tar tid att genomföra intervjuer (2016, s. 190). Vi 

ansåg att vi hade nått en bra mättnad vid 12 intervjuer samt att 12 intervjuer var rimligt att 

bearbeta inom tidsramen.  En reflektion vi gjorde är att det finns en risk att informanterna 

vid en samtalsintervju kan ha svarat det som de tror att vi vill höra då det kan uppfattas likt 

ett förhör att bli intervjuad kring ett specifikt ämne. Således finns det en risk att vi har missat 

information kring vikten av rörelse och motorik för barn i förskolan ur ett didaktiskt 

perspektiv. Endast en av våra informanter svarade att hon inte tänkte eller arbetade mycket 

kring rörelse. Ytterligare en reflektion är att vi kan ha missat fler som har de uppfattningarna. 

För att bredda undersökningen kunde vi ha valt fler informanter som arbetade på olika 

förskolor. I vår studie arbetar några av informanterna på samma förskolor och det finns en 

risk att uppfattningarna är relativt lika då målsättning och miljö inte skiljer. För att inte lägga 

våra egna värderingar i den intervjuades svar valde vi att vara neutrala i de frågor vi ställde 

(Bell & Waters, 2016, s. 199). Vi var intresserade av förskollärarnas ärliga svar inte svar 

som inte var sanningsenliga. Intervju i samtalsform är en smidig form för att få tag i den 

information forskaren behöver.  

 

6.6 Reliabilitet och validitet   

Det sätt vi genomförde våra intervjuer var lika oavsett vem av oss som intervjuade. Vi 

intervjuade i ett avgränsat rum på förskolan med den intervjuade och ställde våra frågor 

samtidigt som vi spelade in samtalet. Detta gör att vi kan dra slutsatsen att vårt material har 

relativt hög reliabilitet, dvs ungefär samma resultat vid alla intervjuer (Bell & Waters, 2016, 

s. 133). Vår forsknings validitet är god och vi ger våra frågor svar på det vi vill undersöka 
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(Bell & Waters, 2016, s. 134). Våra intervjufrågor var anpassade efter forskningsfrågorna. 

Analysen av transkripten från intervjuerna är utförd enligt tematisk textanalys, vi drar 

slutsatsen att vi har validitet i vår forskning.  

6.7 Etiska hänsynstaganden  

I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Det 

första var informationskravet där vi beskrev syftet med vår forskning för informanterna samt 

deras delaktighet i studien. Vi informerade deltagarna att de förblir anonyma i vår skriftliga 

sammanställning. Informanterna fick också information att vi spelar in intervjuerna med våra 

mobiltelefoner, att deltagandet är frivilligt och att de har rätten att avbryta sin medverkan 

när de vill, samt att det inte utgår någon ekonomisk ersättning att delta i studien. Detta gjorde 

vi både skriftligt och muntligt när vi träffade informanterna. Den andra principen var 

samtyckeskravet, vi som forskare lät våra informanter läsa om vår studie och sedan skriva 

under med sin underskrift i en medgivarblankett. Undertecknade medgivarblanketter har 

sedan sparats tillsammans med våra utskrivna transkriberingar av samtalen. Den tredje 

principen vi tillämpade är konfidentialitetskravet och handlar om att vi endast har delat med 

oss av uppgifter om informanterna till varandra och inte till obehöriga. Det är enbart för oss 

två som forskar tillsammans. I redovisningen går det inte att röja identiteter eller annan 

information som gör att det är möjligt att veta vem som är informanten. De 

ljudupptagningarna vi gjorde har endast vi haft tillgång till att lyssna på. Allt som har med 

våra intervjuer med informanterna har förvarats på sådant sätt att ingen obehörig har kunnat 

ta del av informationen. Den sista punkten nyttjandekravet är att den datainsamling som 

genomfördes endast får användas i den här studien, även detta informerades informanterna 

om (Vetenskapsrådet, 2020-03-05). Vi kommer att spara ljudfilerna och transkripten fram 

till opponeringen och sedan förstör vi materialet. 
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7. Resultat och analys av delstudie 1a och 1b 

I det här avsnittet presenteras resultat och analys av delstudierna. I det första avsnittet 

presenteras empirin från delstudie 1a. Delstudie 1a är intervjuer med förskollärare som 

arbetar med yngre barn i förskolan. I andra avsnittet presenteras delstudie 1b som är 

intervjuer med förskollärare som arbetar med äldre barn i förskolan. Våra intervjufrågor var 

utformade kring förskollärares uppfattningar med följdfrågor vilket gör att empirin grundar 

sig i förskollärares uppfattningar. Analyserna av empirin sker genom vårt teoretiska 

perspektiv i förhållande till de didaktiska frågorna. Den didaktiska pyramiden och de 

didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? är underlag i analysen av förskollärares 

uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus. Strukturen i avsnittet är att resultatet 

presenteras under temat och sedan följs av en analys ur ett didaktiskt perspektiv. I början av 

presentation av delstudierna följer en informantbeskrivning där förskollärarna presenteras 

med fiktiva namn. I informantbeskrivningen presenteras även förskolans geografiska läge 

och förskole gårdens storlek på grund av att det har relevans för analyserna i koppling till 

tidigare forskning och förskollärarnas didaktiska val.   

 

7.1 Delstudie 1a. Uppfattningar kring rörelseaktiviteter 
utomhus för yngre barn 

Här presenteras resultatet och analysen av intervjuerna med förskollärare som arbetar med 

yngre barn 1 – 2 år. Resultatet är framlagt efter de teman som växte fram i den tematiska 

analysen av intervjuerna. Temana är kopplade till de didaktiska frågorna Vad? Hur? 

Varför? Efter resultatet av de olika temana kommer en analys. 

7.1.1 Informantbeskrivning förskollärare - yngre barn  

Här nedan kommer en beskrivning av informanterna, förskollärarna, hur många år de har 

arbetat i förskolan, vilken åldersgrupp de arbetar med samt om förskolans gård är liten 

eller stor och var förskolan är belägen i förhållande till stadskärnan. Förskolans 

geografiska plats har inget med urval av informanterna att göra, det visade sig snarare ha 

betydelse när vi analyserade empirin. Därför är det relevant att skriva fram det. Samtliga 

förskollärare är kvinnor och arbetar i samma kommun i Mälardalen. Alla sex informanter 

arbetar på fem olika förskolor och tre av förskolorna är fristående och de övriga två är 

kommunala förskolor. För att informanternas identitet ska förbli anonym i studien har jag 

gett förskollärarna fiktiva namn som börjar på bokstaven Y för att representera 

informanterna kring ”Yngre” barn i studien. Namnen vi möter i denna analys är Ylva, 

Yvonne, Yvette, Yara, Yrsa och Yolanda. Förskollärare Ylva är verksam förskollärare 

sedan åtta år tillbaka och arbetar i huvudsak med 4 – 5 åringar men arbetar emellanåt med 

de yngre barnen från ett år. Hon har också erfarenheter från att ha arbetat med bara yngre 
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barn tidigare. Ylva arbetar på en av de kommunala förskolorna som ligger centralt i staden, 

förskolan har en stor gård. Förskollärare Yvonne är den enda informanten som inte aktivt 

arbetar med de yngre barnen, men valde att svara på mina frågor ändå för att hjälpa till 

med studien. Yvonne är också tillförordnad rektor på sin enhet och har god insikt i det 

dagliga arbetet på avdelningarna. Yvonne är förskollärare sedan 25 år tillbaka på en av de 

fristående förskolorna som ligger utanför centrum. Förskolan har en liten gård med ett 

tillhörande skogsparti. Yvette har arbetat som legitimerad förskollärare i en kommunal 

förskola sedan januari 2020 och arbetar med barnen som är 1 – 3 år. Förskollärare Yara 

arbetar på samma kommunala förskola som Yvette, också med barn 1 – 3 år sedan 2017. 

Yvette och Yaras förskola ligger en bit ifrån centrumkärnan. Förskolan har tre olika gårdar 

varav en har en liten skog. Yrsa, en av förskollärarna från en fristående förskola har lång 

erfarenhet från förskolan, hon har arbetat som förskollärare i 21 år och innan det som 

barnskötare. Förskolan har promenadavstånd till centrum. Yrsas förskola har minst gård av 

alla i studien men ligger nära till att de kan nyttja allmänningens område i anslutning till 

den egna inhägnande gården. Studiens sista förskollärare, också verksam på en fristående 

förskola har lång erfarenhet från förskolan med sina 20 år som aktiv förskollärare, 

förskollärare Yolanda. Yolandas förskola har en stor gård. 

7.1.2 Uppfattningar kring målsättning och rörelseaktiviteter 
utomhus i yngre åldrar.  

Analysen visar att förskollärarnas uppfattningar kring ålder, målsättning och inställning 

kan delas in i följande teman efter en textanalys med de didaktiska frågorna Vad? Hur? 

Varför? som verktyg. ”små barn-små utmaningar”, ”rörelse ska vara roligt” och ”rörelse 

kompenserar för allt stillasittande”.  

 

Små barn – små rörelseutmaningar (Vad?)  

Alla förskollärare är överens om att det är viktigt för barnen att vara ute och röra på sig. För 

de flesta av förskollärarna är det läroplanen eller förskolans egna mål som vägleder 

förskolläraren i sin planering. Två av förskollärarna berättade att förskolan inte har 

nerskrivna mål om rörelse men att de ändå anser att det är viktigt med utevistelse och rörelse. 

Förskollärarna ger olika utmaningar till barnen beroende på ålder och vad de klarar av. 

För dom små kan det ju räcka att bara vara på vår gård. Det är ju jättestort för dom, och våran 

lilla skogsdunge är ju som en stor skog för dom (Fil: Yvonne, s. 2, 2020). 

Flera av förskollärarna har berättat att barnen gärna härmar varandra när det kommer till att 

utföra rörelser och att det är viktigt att låta dem upprepa och göra samma saker flera gånger. 

Dom äldre visar dom yngre vägen (Fil: Yrsa, s. 5, 2020). 
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Rörelse ska vara roligt (Hur?)  

Hur förskollärarna organiserar rörelse i förskolan för yngre barn ser olika ut på det fem 

enheterna som deltagit i studien. Det kan vara att förskollärarna anser att rörelseaktiviteterna 

ska vara anpassade till den barngrupp man arbetar med samt att ge barnen olika möjligheter 

att röra sig i olika miljöer. 

Det ska vara lustfyllt för barnen (Fil: Yolanda, s. 1, 2020). 

[…] väldigt viktigt att barnen idag får röra på sig ordentligt (Fil: Yvonne, s. 1, 2020). 

Hur länge man är ute med barnen är beroende på vilken årstid det är. Sommartid är de ute 

större delen av dagen och vintertid minst en timme dagligen svarade alla förskollärarna. 

Fick jag bestämma skulle jag kunna vara ute hela dagen för barnen mår bra av det (Fil: 

Yolanda, s. 2, 2020). 

 

Rörelse kompenserar för stillasittande (Varför?) 

Nästan alla informanter uppgav att det är viktigt med rörelse för barn i förskolan. Varför 

förskolan aktivt ska arbeta med rörelse i olika former varierar av förskollärarnas svar. 

För det är mycket stillasittande med datorer och plattor och diverse…dom små är ju redan inne 

i den här världen med fast dom bara är ett år (Fil: Yvonne, s. 1, 2020). 

Två av förskollärarna uppgav att rörelse utvecklar också språkutvecklingen. En annan 

förskollärare menade att barnen tycker att det är roligt med rörelse och att därför ska man 

arbeta med det. Ylva uttrycker sig enligt följande: 

Det är många barn som har ett stort rörelsebehov, det är viktigt att vi tar vara på det, utmanar 

deras möjlighet att röra sig på olika sätt (Fil: Ylva, s. 1, 2020). 

Vidare anser Ylva att det är viktigt att barnen får möjligheter att utveckla sin motorik och 

kroppsuppfattning och att rörelse påverkar barns inlärning positivt. Yvette säger att det 

behövs, även från start från ett års ålder.  

Analys: 

Det jag har tolkat utifrån informanternas svar är att alla förskollärare anser att det är viktigt 

med rörelse och utomhusvistelse. När det kommer till förskolans yngre barn är det små 

utmaningar som gäller utifrån barnens motoriska kompetens. Min tolkning är att 

förskollärarna är medvetna om relationernas betydelse i den didaktiska triangeln 

(Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 – 34). Förskollärarna har en bra relation till vad barnen klarar 

av och hur man kan utmana dem i rörelse, men också hur barnen förhåller sig till varandra 
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genom att härma varandra och upprepa rörelser. Vidare tolkar jag Ylvas uttalande om att 

”barnen ska få möjligheter att röra sig i olika miljöer” som att hon vill både utmana barnens 

rörelse och göra rörelsen lustfylld genom att erbjuda olika miljöer för att utforska och 

undersöka. Miljön ur ett didaktiskt perspektiv är avgörande för hur barnen gör rörelse, var 

de får vara (Hjälmeskog et al, 2020, s. 30 – 32). Varför det är viktigt med rörelse tycks vara 

förskollärares uppfattning att barn, även yngre barn är idag är mycket stillasittande med 

datorer, plattor och diverse teknik. Således tar förskolan ett ansvar genom att låta barnen 

röra på sig under barnets vistelse på förskolan. 

7.1.3 Uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus, planerad 
undervisning och ” fri-lek”.  

I den här analysen framkommer det att förskollärarnas uppfattningar kring planerad 

undervisning och ”fri-lek” kan delas in i följande teman efter en textanalys med de didaktiska 

frågorna Vad? Hur? Varför? som verktyg. ”hinderbanor och miniröris”, ”introducera fysisk 

aktivitet” och ”barn rör sig mer ute”.  

 

Hinderbanor och ”miniröris” (Vad?)  

Förskollärarna beskriver att barnen rör på sig ute i den fria leken. Kring planerade 

rörelseaktiviteter angav alla förskollärarna nästan identiska svar. Det är olika rörelser på 

gården som hinderbanor, organiserade rörelselekar som miniröris, bamsegympa till musik 

och lekar som kom alla mina små kycklingar. Ylva beskriver att innehållet i 

rörelseaktiviteterna enligt följande:  

[…] möjlighet för barnen att utveckla sin kroppsuppfattning på olika sätt, 

koordinationsförmåga och sin uppfattning om sitt jag (Fil: Ylva, s. 1, 2020). 

Ylva berättar att detta gör barnen då de är ute och leker tillsammans. 

Jag tror att dom rör sig bäst faktiskt då dom själva får bestämma lite hur dom vill leka 

(Fil:Yvonne, s. 1, 2020). 

  

Introducera fysisk aktivitet (Hur?) 

En förskollärare berättar att genom att låta barnen vara ute på gården med den lilla 

skogsdungen lär sig barnen att gå på ojämn mark. En annan förskollärare har märkt att vissa 

barn behöver aktiveras och då är utomhusmiljön bra att ta vara på. Förskollärare kan också 

hjälpa barnen in i rörelse.  

[…] kan vi inom förskolan hjälpa till på olika sätt genom att introducera olika lekar […] (Fil: 

Ylva, s. 1, 2020). 
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Två förskollärare har en gemensam syn på att barnen rör sig mycket i den fria leken. Väl ute 

kan förskollärare använda tillfället för att göra undervisning för barnen. 

Det går ju lätt att väva in det och göra undervisning. Hur det känns i kroppen […] (Fil: Yara, 

s. 1, 2020). 

Att utgå från tidigare observationer av barnens rörelse och intresse är också något som 

förskollärare kan använda sig av för att gå vidare med barns motoriska utveckling och 

rörelse. 

Barn rör sig mer ute (Varför?)   

Jag tänker att det är jättebra att ta tillvara på naturen. Naturen i sig är ju motorikfrämjande (Fil: 

Yvette, s. 1, 2020). 

Vidare anser Yvette att det är lättare att planera rörelse utomhus. Det är något som flera av 

förskollärarna håller med om. Tar man dessutom med musik till aktiviteterna rör sig barnen 

på ett annat sätt, de yngre barnen är nästan mer beroende av musiken berättar en annan 

förskollärare. För förskollärare Yrsa är det viktigt att man hela tiden läser av barnen om de 

har roligt och är intresserade. 

Man måste visa att det är roligt att vara ute och att det finns ett lekvärde i det. Ibland kan det 

ju räcka med att man bara drar igång någonting och sedan kan man backa undan (Fil:Yrsa, s. 

4, 2020). 

Analys: 

Vad man gör på förskolan är att förskollärarna ger barnen olika hinderbanor och miniröris 

ute för att aktivera barns motoriska utveckling. Jag tolkar hinderbanor och miniröris som 

aktiviteter som innefattar stora delar av barngruppen vilket således är ett bra sätt att kunna 

involvera flera barn samtidigt. Precis som i den didaktiska pyramiden påverkas barn av 

andra barn och miljön i planerandet av aktiviteter (Hjälmeskog et al, s. 31). Men också 

genom hinderbanor och miniröris använder barn olika rörelser som ger en bred repertoar av 

rörelser. Genom det övar barn på sina kroppsliga rörelser och stärker sin självkänsla och 

kompetens gällande rörelser. Hur förskollärarna går till väga är varierande. Av resultatet 

framkommer det att introducera aktiviteter som innefattar rörelser men också att låta den fria 

leken i utomhusmiljö ge barnen möjligheter till att röra på sig. Detta tolkar jag som att 

förskollärarna är medvetna om sin ledarroll när det kommer till att få barn aktiva och 

betydelsen av förskollärarens relation till barnen (Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 – 34). Varför 

det är viktigt med rörelseaktiviteter i utomhusmiljö har förskollärarna svarat att barn rör sig 

mer ute. Att miljön utomhus är bra för olika rörelseaktiviteter. Jag tolkar detta som att 

förskollärarna använder sig av utomhusmiljön som ett redskap för att utveckla barnens 

motoriska kompetens. Det är viktigt att förskolläraren anpassar sin undervisning efter 

barnens intressen och ser att dom har roligt. Vidare tolkar jag att det är förskollärarens 
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förmåga att anpassa sig och ge barnen stöd, oavsett om det är för att barnet ska komma in i 

gruppen eller om barnet behöver stöd i utförandet av olika rörelser.  

7.1.4 Uppfattningar kring rörelseaktiviteter i utemiljö och material  

 Analysen av förskollärarnas uppfattningar kring utemiljö och material kan delas in i följande 

teman efter en textanalys med de didaktiska frågorna Vad? Hur? Varför? som verktyg. 

”Utegården utmanar de yngre barnen” ”ruschkana och balansgång runt sandlådan” och 

slutligen ”rörelse på ojämna ytor och träna balans”.    

 

Utegården utmanar de yngre barnen (Vad?) 

Ingen av de förskollärare jag intervjuade var missnöjd med storleken på förskolans gård. 

Alla förskolor utom en har ytor för springlekar. Den förskola som saknade yta för springlek 

berättade att de tar sig till andra platser för att göra sådant. Däremot erbjuder deras gård 

utmaningar i form av material som däck, brädor och stubbar som barnen kan bygga 

motorikbanor av. De har en bra allmänning precis utanför förskolans inhägnad och kan med 

fördel använda den. Yvette och Yara som arbetar på samma förskola låter barnen leka på 

förskolans tre olika gårdar, lilla gården, stora gården eller vilda gården. De olika gårdarna 

erbjuder olika rörelseaktiviteter. Det var flera förskollärare som har berättat att de önskar 

mer fast material för utmaningar i barnens motorik och rörelse. 

Jag kan tycka att det är lite tråkigt fast material på gården. Där är ju vilda gården mycket bra, 

där är det mycket naturmaterial, stora stenar att klättra på och stubbar att hoppa på (Fil:Yara, 

s. 2, 2020). 

I min studie upptäckte jag också förskollärare som var nöjda med storleken på gården, som 

ändå erbjuder utmaningar. 

Lagom stor, barnen har stora ytor att röra sig på och utforska (Fil: Yolanda, s. 1, 2020). 

Ruschkana och balansgång runt sandlådan (Hur?)   

Förskollärare Ylva arbetar både med planerade och fria aktiviteter i utomhusmiljö och jobbar 

vidare på sådant man har sett att barnen behöver utveckla mer av i sin rörelse. Här erbjuder 

Ylva aktiviteter där barnen tränar på saker de annars inte väljer att träna på. Det är viktigt att 

pedagogerna deltar och att bygga på det barnen visar intresse för berättar Ylva. Vidare 

berättar Ylva hur man med enkla medel kan bygga upp en hinderbana med koner, rockringar 

och naturmaterial. På förskolan där Yvette och Yara arbetar önskas en hinderbana. 

Och jag tänker på att man kan balansera runt sandlådan, den är ju lite bredare och kanske bättre 

för dom som börjar träna på att balansera. Men det kräver ju att jag startar upp det (Fil: Yvette, 

s. 2, 2020). 
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Förskollärare Yolanda har märkt att barnen är förtjusta i rutchkanan och att de härmar 

varandra när någon pröva ett nytt sätt att åka ner för. De har också en liten kulle som är 

populär för de yngre barnen. 

Vår lilla kulle testar gärna barnen olika rörelser för att ta sig upp och ner (Fil: Yolanda, s. 2, 

2020). 

Rörelse på ojämna ytor och träna balans (Varför?)   

Förskollärare har berättat att de deltar i aktiviteterna för att få med barn in i leken och att de 

använder sig av rörelse som förstärningsteknik till att träna språket. För yngre barn tycks 

förskollärarnas uppfattning vara att barnen tränar på sin balans genom att vistas i varierad 

utomhusmiljö.  

Men kolla man egentligen vad barn behöver så är det den här ojämna terrängen och 

skogsmiljön som är den bästa (Fil: Yrsa, s. 5, 2020). 

Yngre barn behöver också ytor för att röra sig och för att utforska och upptäcka menar 

förskollärare Yolanda.  

Analys:  

Det framkommer av resultatet att för de yngre barnen är det utegården som utmanar deras 

rörelse och motorik. Förskolornas gårdar ger olika varierad miljö för barnen att leka och 

utforska på. Tre av förskolorna har tillgång till skog direkt i anslutning till förskolan och 

således leder det till att barnen får öva sig i att röra sig i kuperad terräng. Förskollärarna är 

medvetna om miljöns påverkan av barns rörelse och motorik (Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 

– 34). Hur förskollärarna går till väga för att arbeta med yngre barns rörelse är beroende på 

vad förskolan har för miljö och material. Förskollärare Ylva berättade att hon försöker jobba 

vidare på sådant hon uppmärksammat att barnen behöver träna på. Jag tolkar det som att 

Ylva har en strategi som tyder på att utomhusaktiviteter planeras efter barnens behov. 

Relationen i den didaktiska pyramiden är väldigt tydlig. Att innehållet samspelar med 

förskollärare, miljö, barn, barn (Hjälmeskog et al, 2020, s. 30 – 32). Balansen kan övas 

antingen genom att gå runt sandlådans kant eller genom att bygga motorikbanor av enkla 

medel som rockringar, koner och naturmaterial. För de små barnen är det populärt att åka 

rutschkana eller springa upp och ner för en kulle. Jag tolkar förskollärarens inställning till 

det som att hon låter barn upptäcka och utforska på egen hand genom barnens egna initiativ 

till rörelse. Det viktigaste är att barnen ska ha roligt under tiden de rör på sig och är aktiva. 

Varför det är viktigt att vara utomhus för det minsta barnen är för att de måste lära sig röra 

sig på ojämna ytor och träna sin balans. Vidare tolkar jag det som att med de små barnen 

handlar det mycket om att börja öva sig att röra sig motoriskt från grunden innan de är redo 

för större utmaningar.   
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7.2 Delstudie 1b. Uppfattningar kring rörelseaktiviteter 
utomhus för äldre barn  

I det här avsnittet redovisas resultat och analyser från intervjuerna med förskollärarna som 

arbetar med de äldre barnen 3 – 5 år. Genom en tematisk textanalys växter koder och teman 

fram kring förskollärares uppfattningar om rörelseaktiviteter utomhus för äldre barn. I texten 

som följer redovisas dessa. Först med en informantbeskrivning som följs av koder, teman, 

resultat och analys.  

 

7.2.1 Informantbeskrivning förskollärare - äldre barn 
 

Nedan följer en beskrivning av informanterna som intervjuades kring de äldre åldrarna, hur  

många år de har arbetat i förskolan samt vilken åldersgrupp de arbetar med. Det följer även 

en beskrivning kring hur stora utegårdar förskolorna har samt vart det befinner sig 

geografiskt. Det är inget urval vi har gjort utan det visade sig i ett senare skede ha betydelse 

genom informanternas svar. Fördenskull är det intressant att skriva fram förskolornas 

geografiska läge. Samtliga informanter är förskollärare och arbetar i en kommun belägen i 

Mälardalen. Alla informanter är kvinnor. För att informanterna ska förbli anonyma har de 

fått fiktiva namn i studien. Alla namn börjar på bokstaven Ä för att representera 

informanterna kring ”Äldre” barn. I analysen möter vi förskollärarna under de fiktiva 

namnen Ävelina, Ässi, Ängla, Älvi, Ämely och Ärla. Tre av förskollärarna arbetar på en 

fristående förskola belägen centralt, de har en liten utegård. Två av förskollärarna arbetar på 

en kommunal förskola belägen en bit utanför centrum med en stor utegård. En av 

förskollärarna är grundare och verksam rektor samt förskolelärare på en fristående förskola 

med en stor utegård. Förskolan är belägen utanför centrum och denna förskollärare kan vi 

kalla Ävelina. Hon har varit förskollärare i 29 år och drivit den fristående förskolan länge, 

hon arbetar med alla åldrar men i intervjun fokuserar vi på barnen mellan 3 – 5 år. Ässi är en 

av förskollärarna från den kommunala enheten, Ässi har arbetat som barnskötare i många år 

och förskollärare i sex år och hennes grupp består av 5 åringar. Ängla arbetar på den centralt 

belagda fristående förskolan och hon har varit verksam som förskollärare i tre år samt arbetar 

med femåringar. Älvi är den andra förskolläraren på den kommunala förskolan, hon har 

arbetat som förskollärare i 19 år och arbetar idag med 3 - 4 åringar. Ämely arbetar på den 

centralt belagda fristående förskolan hon har arbetat som förskollärare i två år och hennes 

grupp består endast av fyraåringar. Ärla arbetar också på den centralt belägna fristående 

förskolan och där har hon arbetat sedan hon examinerades som förskollärare för ett år sedan 

och just nu arbetar hon med fyraåringar. 
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7.2.2 Uppfattningar kring målsättning och rörelseaktiviteter 
utomhus i äldre åldrar.  

Efter en tematisk textanalys av koden ovan med de didaktiska frågorna Vad? Hur? och 

Varför? framkommer det att förskollärarnas uppfattningar kring ålder och målsättning kan 

delas in i följande teman ”Skogen utmanar de äldre barnen”, ”Utomhusvistelse och 

läroplansmål som målsättning” och ”Rörelse kompenserar för stillasittande”.  

 

 

Skogen utmanar de äldre barnen (Vad?)  

Flera förskollärare beskriver att de ofta går till skogen för att utegårdarna på förskolorna inte 

är tillräckligt utmanande för de äldre barnen. Förskollärarna säger att det inte har specifika 

målsättningar mer än de som står i läroplanen. Alla förskollärare är dock överens om att de 

äldre barnen behöver utmanas motoriskt. Förskollärarna som arbetar med äldre barn på den 

centralt belagda förskolan med en liten gård berättar att de ofta går iväg till skogen. De anser 

att gården är för liten och att det blir för trångt för de äldre barnen. En av förskollärarna 

säger;  

 

 Dom behöver utmanas och våga lite mer, hoppa lite längre, våga gå lite längre. (Fil: Ämely, 

s.2, 2020).  

 

Förskollärarna som arbetar på de övriga förskolorna och som även har större utegårdar 

berättar också att de äldsta barnen använder skogsliknande platser.  

 

Jag tycker att det finns mycket bra ställen på gården där dom kan röra sig, klättra och springa 

(Fil: Ässi, s. 3, 2020). 

 

Vi har ju, om man tittar på vår tomt så har vi ju en ganska, vi har ju inga lekredskap på vår 

gård, vi använder oss av naturen. Så har vi ett klätterträd där nere till exempel, en stor ek. Och 

när man klarar av att hänga knäveck där då är man riktigt stor. Sen har vi ett stort berg som 

barnen klättrar på, så det är också deras klätterställning (Fil: Ävelina, s.2, 2020) 

 

 

Utomhusvistelse och läroplansmål som målsättning (Hur?) 

Flera av förskollärarna beskriver att de inte har någon speciell målsättning kring 

rörelseaktiviteter mer än de som står i läroplanen kring rörelseaktiviteter. När de får frågan 

om det finns målsättningar på förskolan för att främja barns rörelse svarar några som 

följande: 

Inte mer än det som står i läroplanen, att vi ska främja barnens rörelse och hälsa (Fil: Ässi, s. 

3, 2020). 

 

Nej inte dokumenterat (Fil: Ämely, s. 5, 2020). 
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Inte just rörelse så, utan det är väll allmänt att de ska må bra (Fil: Ärla, s. 5 ,2020). 

 

Nej inga generella målsättningar. Vi har satsat mycket på språk. Men vi har en tradition att 

man går ut mycket och tar sig till olika platser, för att gården är liten och inte alla ska vara på 

den samtidigt (Fil: Ängla, s. 4, 2020). 

  

Vid frågan kring målsättningar att främja barns rörelse, anger några av förskollärarna att de 

har som målsättning att vara ute: 

 

Ja! Vårt mål är att vara ute så mycket som möjligt (Fil: Ävelina, s.5, 2020). 

 

Jag tänker att vi kanske har en målsättning att barnen ska vara ute varje dag. Men sen har vi 

även läroplanen som säger att vi ska främja barnens rörelse och hälsa (Fil: Älvi, s. 5, 2020) 

 

 

Rörelse kompenserar för stillasittande (Varför?) 

De flesta förskollärarna är överens om att de äldsta barnen behöver mycket rörelse. 

Förskollärarna resonerar olika kring varför barnen behöver rörelse utomhus. Några betonar 

vikten av att främja den motoriska utvecklingen som enligt dem har blivit sämre hos barn på 

senare tid. En uppfattning som dominerar är att de uppfattar att barnen inte rör sig mycket 

hemma och att förskolan kan kompensera för stillasittande.  

 

Ässi som har en femårsgrupp vittnar om att hon tycker att barnen har ett stort rörelsebehov, 

hon uppfattar att många av barnen är lite oroliga i kroppen. 

 

Eftersom att de är så mycket stillasittande hemma så är det viktigt att vi är ett komplement som 

har rörelse (Fil: Ässi, s.2, 2020). 

 

Ävelina berättar att hon tycker att det är viktigare med rörelse nu än förr. Hon upplever att 

föräldrarna var ute mer med barnen förr och att de då rörde sig mer, hon berättar: 

 

Vi ser att motoriken är mycket sämre än vad den varit. Så där fyller vi en jättefunktion genom 

att vi går till skogen (Fil: Ävelina, s.2, 2020).  

 

Ämely tycker också att hon märker den stillasittande trenden i hemmen och anser att det är 

bra att barnen får röra på sig på förskolan. Älvi är inget undantag, även hon anser att de äldre 

barnen behöver röra på sig. Hon poängterar dock betydelse av rörelse för att de ska orka med 

de mer stillasittande aktiviteter som ibland krävs av dem, hon säger såhär:  

 

Det är en förutsättning för att dom ska orka och må bra och utvecklas (Fil: Älvi, s.1, 2020). 

 

 

Analys:  

Förskollärares uppfattningar och målsättning kring rörelseaktiviteter utomhus och äldre 

åldrar är att de flesta förskollärarna inte har något tydligt svar kring målsättningar utan de 
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beskriver att det är de som står i läroplanen eller att utomhusvistelsen är målet. Trots detta 

väljer jag att ta med det i analysen för att det visar på något, det visar att den didaktiska 

medvetenheten kring målsättningar är svag. En fråga jag inte får svar på är hur det hade sett 

ut med målsättningar kring rörelse utan läroplanen? Vad hade förskollärarna haft för relation 

till innehållet då? De flesta förskollärarna beskriver att de äldre barnen behöver mer 

utmaning än de yngre. De beskriver att barn är olika i sin motoriska utveckling och behöver 

olika utmaningar samt att målsättningen kan se olika ut. En reflektion kring förskollärares 

didaktiska val i rörelseaktiviteter utomhus för de äldre barnen är att de använder en 

observerande strategi, genom att de ser barnen dagligen får kännedom om barnets motorik. 

Alla tycks ha en vetskap om att barn idag är mycket stillasittande hemma och således 

behöver kompenseras för de i förskolan, då förskollärarna märker att de äldre barnen är 

”oroliga” samt har dålig motorik.  Vidare tänker jag att det är relevant för att pedagogiska 

relationen mellan förskollärare och barn ska bli bra. Om förskolläraren inte har en 

medvetenhet kring miljö och relationer är risken stor att social interaktion blir dålig och 

således innehållet (Hjälmeskog et al. 2020, s. 29 – 32).  

7.2.3 Uppfattningar kring rörelseaktiviteter utomhus, planerad 
undervisning och ” fri-lek”. 

I den här analysen av kod framkommer det att förskollärarnas uppfattningar kring planerad 

undervisning och ”fri-lek” kan delas in i teman efter en analys med de didaktiska frågorna 

Vad? Hur? och Varför? som verktyg. ”Hinderbana, utegympa och spontan springlek”, 

”Rörelseaktiviteter som förstärkningsteknik till andra ämnen” och ” Äldre barn brister i 

grovmotoriken”.  

 

Hinderbana, utegymnastik och spontan springlek (Vad?) 

Förskollärarna vittnar om att planering av rörelseaktiviteter lyser med sin frånvaro. De 

planerade aktiviteter som blir av är ofta hinderbana och utomhusgymnastik till musik. 

Förskollärarna säger: 

 

[…] Vi bygger mycket hinderbana vi kan till exempel göra med rockringar, mycket sånt här 

som inte nudda mark och krypa under och över och så. Miniröris använder vi också, så fort det 

blir vår tar vi ut bandspelaren på onsdagar. Bamsegympa finns det ju också (Fil: Ävelina, s. 3, 

2020). 

 

[...] Ibland är det hinderbana, ibland har vi haft miniröris och så har vi kört efter Moraträsk 

och så” (Fil: Ässi, s. 2, 2020). 

 

[…] Vi har haft rörelselekar utomhus, kört Friskis och svettis-pass ute, vi har gjort mycket 

hinderbanor (Fil: Ängla, s. 2, 2020). 

 

Förskollärarna från den centralt belagda förskolan berättar om en annan typ av rörelse, 

nämligen promenader. De upplever att förskolans utegård är för liten för de äldre barnen och 

att de måste gå iväg för att få den plats och utmaning barnen behöver. Ämely och Ängla 

säger så här: 
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Ja, vi jobbar mycket med utedagar, då går vi iväg och lämnar gården. Det gör vi en gång i 

veckan. Då är det alltid i stort sett skogen, där bygger vi hinderbanor eller använder matematik-

kort och då blir det rörelse för att dom ska springa och leta efter saker (Fil: Ämely, s. 3, 2020). 

 

Vi går mycket till skogen. Även promenaden är rörelse (Fil: Ängla, s. 2, 2020). 

 

I den fria leken är förskollärarnas uppfattning att springlekar är lockande, men även att 

klättra är populärt. Älvi och Ämely berättar följande: 

 

[…] de leker kurragömma, klättrar i träden och på stenarna (Fil: Älvi, s. 2, 2020). 

 

De gillar att springa och hoppa och nu har dom börjat kört mycket lekar så som under hökens 

vingar kom (Fil: Ämely, s. 2, 2020). 

 

 

Förskollärarna på förskolan med mindre gård berättar att barnen själva är aktiva men att hon 

upplever att det blir mer stilla om de är på den lilla utegården som de har. De säger att barnen 

gillar springlekar men gården är för trång och menar att det blir svårt med den typen av lekar. 

De behöver därför ofta gå iväg till större ytor för att ha rörelseaktiviteter. 

 

Förskollärarna på förskolorna med stora utegårdar vittnar om något annat. De tycker att det 

bjuder in till fri rörelselek när barnen är ute på stora ytor med inbjudande naturmaterial. 

Även förskollärare Ässi upplever att barnen springer mycket och leker lekar som 

kurragömma och kull i ”fria leken”. Förskolläraren Älvi upplever att deras gård är bra, den 

är stor och barnen har möjligheter till att klättra i träd och på stenar i den fria leken berättar 

hon. Men hon tycker tyvärr att de har tappat planeringen kring rörelseaktiviteter och att det 

är något som sker mer spontant.  

 

Rörelseaktiviteter som förstärkningsteknik till andra ämnen (Hur?) 

Förskollärarna som arbetar med äldre barn på förskolan med liten utegård berättar att det är 

ett måste att planera promenader för att ta sig till större ytor, då deras utegård är för trång för 

de äldre barnen. Flera av förskollärarna berättar att de ofta blandar andra ämnen med rörelse, 

och att de använder rörelse som en förstärkningsteknik till andra ämnen. Detta utrycker 

Ävelina och Ämely: 

 

På måndagar jobbar vi med matematik i skogen och det är mycket matematiska övningar som 

involverar rörelse. På tisdagar har vi naturkul och då är vi utforskande av naturen. Just nu 

jobbar vi med kretsloppet och hållbar utveckling men blir ofta mycket rörelse i skogen också 

(Fil: Ävelina, s. 2, 2020).   

 

Så, jag tänker att utomhus så går det ju att göra det mesta, jag tänker språk, idrott och rörelse 

för att röra på sig även i naturkunskap (Fil: Ämely, s. 3, 2020). 
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Flera av förskollärarna upplever att barnen rör sig mycket själva i den fria leken men betonar 

vikten av att vara en aktiv pedagog och att ge stöttning och inspirera barnen. Ängla utrycker 

det såhär: 

 

Jag tänker att man kan ge barnen verktyg och möjligheter att upptäcka saker som är roligt med 

rörelse […] 

[…] Så där är ju vi pedagoger väldigt viktiga, att vi ger barnen möjligheter och inspirerar. Det 

kan ju vara under hökens vingar kom eller vad som helst som ger rörelse. Ge dem verktyg (Fil: 

Ängla, s. 2, 2020). 

 

Förskollärarna från den kommunala förskolan berättar att de har ”tappat” planeringen kring 

rörelseaktiviteter. Samtidigt som den fristående förskolan som är belägen centralt och har en 

liten gård oftare planerar rörelseaktiviteter utomhus. Fler av de förskollärarna berättar att det 

måste planera rörelseaktiviteter för de äldre barnen som ska ske ute, på grund av att det är 

för litet utrymme på utegården. 

 

Äldre barn brister i grovmotoriken (Varför?) 

Enligt förskollärarna har barns grovmotorik försämrats de senaste åren. De flesta av 

förskollärarna uppfattar att barnen är stillasittande hemma och behöver rörelse på förskolan.  

Ängla och Ävelina berättar:  

 

Ja, jag ser att många barn inte vet hur man gör en kullerbytta, många har väldigt svårt att 

balansera. Man märker att dom inte har utfört detta så mycket. Så därför vill jag ge dom 

möjligheter att träna på detta så att de kan utveckla det. Jag tror ofta kanske man inte är bra på 

något som man inte har gjort så mycket (Fil: Ängla, s. 2 ,2020). 

 

Där ser vi en stor skillnad från förr, nu får vi lära treåringarna hur man leker i skogen  

[....] Vi ser nämligen att motoriken är sämre än vad den varit. Så där fyller vi en jättefunktion 

(Fil: Ävelina, s. 2 ,2020). 

 

Förskollärare Älvi betonar även vikten av att barn behöver planerade rörelseaktiviteter för 

att orka: 

Det är jätteviktigt, dom behöver mycket styrda aktiviteter för att kunna orka de mer 

stillasittande aktiviteterna som vi kräver av dom. Det är en förutsättning för att dom ska orka, 

må bra och utvecklas (Fil: Älvi, s.1, 2020). 

 

Analys:  

Flertalet av informanterna beskriver att planeringen av rörelseaktiviteter är dålig. Det 

framkommer skillnader kring planering för äldre barn på de olika förskolorna beroende på 

vilka möjligheter de har på utegårdarna. Den kommunala förskolan som har en stor utegård 

och är belägna en bit utanför centrum planerar färre aktiviteter och låter barnen leka mer 

fritt. I svaren på frågorna om vad som planerades på förskolan kring rörelseaktiviteter svarar 

båda förskollärarna från den kommunala förskolan ofta att de tycker att barnen rör sig 

mycket i den fria leken där barnen interagerar med varandra i olika lekar. Endast ibland 

arrangeras någon typ av rörelseaktivitet på de förskolorna och då är det ofta hinderbanor 

eller någon form av utegymnastik där pedagogen leder barnen.  
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Ingen av förskolornas planerade aktiviteter sticker ut särskilt mycket. Alla förskolor med 

planerade aktiviteter ägnar sig år hinderbana eller utegymnastik. Ibland finns planering kring 

andra ämnen men där rörelse agerar som förstärkningsteknik och inte specifikt rörelse. En 

reflektion kring hur rörelseaktiviteter ska ta plats på förskolans arena är att - det kanske inte 

är dumt att använda som förstärkningsteknik till andra ämnen, men att det hade varit 

intressant att veta hur en mer didaktisk tanke och planering kring själva ämnet rörelse och 

hälsa hade påverkat rörelseaktiviteter i förskolan.  

 

Flera av förskollärarna lyfter att gårdens storlek är avgörande. En reflektion är att 

förskollärarna har en uppfattning kring att miljön får betydelse för innehållet, i det här fallet 

rörelseaktiviteter för äldre barn. I den didaktiska pyramiden är både miljö och innehåll 

viktiga komponenter (Hjälmeskog et al. 2020, s. 30 – 34). Det är således viktigt att 

förskolläraren har en god pedagogisk relation till barnet/barnens nivå. Förskolläraren kan i 

och med det planera innehållet bra (Hjälmeskog et al. 2020, s. 29). Det går att tolka att 

förskollärarna har en didaktisk tanke när de anpassar och utmanar innehållet efter barnens 

behov, exempelvis att de går iväg för att barnen behöver mer utrymme. Flera av 

förskollärarrana har lagt märke till att barnen brister i den grovmotoriska utvecklingen och 

att många barn exempelvis har svårt med balansen. Sammantaget är det till synes vanligare 

med spontan rörelseaktivitet än planerad och undervisad rörelseaktivitet för de äldre barnen 

på förskolan. 

7.2.4 Uppfattningar kring rörelseaktiviteter i utemiljö och material 

Analysen visar att förskollärarnas uppfattningar kring utemiljö och material kan delas in i 

följande teman efter en tematisk textanalys av koden ovan med de didaktiska frågorna Vad? 

Hur? och Varför? som verktyg. ”Skogsmiljö utmanar de äldre barnen” ” Äldre barn behöver 

större utrymme och utmanande redskap” och slutligen ” Förskolan som kompensation för 

mindre utevistelse och rörelse hemma”. 

 

Skogsmiljö utmanar de äldre barnen (Vad?)   

Gemensamt för alla förskollärarna utom en är att materialet på utegårdarna skulle kunna bli 

bättre för att främja barns rörelse. Förskollärarna som arbetar på förskolorna med de små 

utegårdarna önskar större utrymme och mer utmanande material till de äldre barnen. De som 

arbetar på förskolorna med större utegårdar är mycket nöjda med utrymmet för barnen men 

önskar mer utmanande material som exempelvis hinderbana. Samtliga förskollärare är 

överens om att skogsmiljö är bra för de äldre barnen och de går ofta dit. I skogen får de träna 

grovmotoriken men de får även stora ytor att röra sig på i. Här berättar två förskollärare om 

miljön och material: 

 

Jag skulle kunna tänka mig att vi hade en anpassad hinderbana där de kan klättra, balansera, 

krypa och så, som är permanent som man inte behöver flytta på (Fil: Ässi, s. 3, 2020). 
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[…] Vi har en småbarnsgunga, eller kinagunga eller vad den kallas. Sen har vi en gård som 

passar 1 – 2 åringar som ska lära sig och utmanas. Vi har inte så mycket kuperad mark och det 

är mycket asfalt. Vi har ingen lekställning. Vi har några stenar som barnen klättrar och hoppar 

mellan. För att utveckla barnen är det viktigt för oss att kunna lämna gården (Fil: Ämely, s.3 , 

2020). 

 

Äldre barn behöver större utrymme och utmanande redskap (Hur?) 

Flera av förskollärarna lyfter vikten av att de äldre barnen behöver stort utrymme och att de 

samtidigt behöver utmanande redskap. Gemensamma uppfattningar är att rörelse sker mer 

utomhus. Skogen används flitigt som en utmanande miljö, där förskollärarna anser att de 

äldre barnen har möjlighet att utveckla grovmotorik genom att exempelvis klättra i träd och 

på stenar. En förskollärare på förskolan med liten gård anser att barnen blir stilla på grund 

av för litet utrymme. Ässi och Ängla berättar: 

 

 […] Femåringarna behöver ju mer rörelser (Fil: Ässi, s. 2, 2020). 

 

Tittar man på vår gård är den tråkig och den inspirerar inte barnen till vissa lekar […] Vi går 

mycket till skogen  

(Fil: Ängla, s. 2, 2020). 

 

Förskollärarna som arbetar på förskolan med stor utegård beskriver att det blir mycket 

spontana rörelselekar i deras utemiljö, förskolan har en stor gård som inbjuder till rörelse. 

De förklarar att de rörelseaktiviteter som blir av är de som barnen själva hittar på utomhus. 

Det är oftast genom de material som erbjuds där exempelvis träd, stora ytor, klätterställning 

och gungor. Älvi säger: 

 

Våran gård är jättebra, de leker kurragömma, klättrar i träden och på stenarna (Fil: Älvi, s. 2, 

2020).   

 

 

Förskolan som kompensation för mindre utevistelse och rörelse hemma 

(Varför?) 

Fler av förskollärarna anser att miljön i förskolan ska vara inbjudande samt utmana och 

stimulera de äldre barnen. På grund av att de är för mycket stillasittande hemma idag behöver 

de kompenseras på förskolan. Förskollärarnas uppfattningar är att utemiljö är bra för äldre 

barns utveckling och hälsa. Älvi och Ämely säger: 

 

[…] Det är en förutsättning för att de ska orka och må bra och utvecklas (Fil: Älvi, s. 1, 2020). 

 

[…] Är man ute får man rörelse på köpet (Fil: Ämely, s. 4, 2020). 

 

Analys:  

Uppfattningen hos samtliga informanter är att de tycks överens om att utemiljön spelar en 

viktig roll för barns rörelseaktiviteter. Barn behöver få röra på sig utomhus. Utemiljön är 
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oftast bättre till att utföra grovmotoriska moment som exempelvis springa, hoppa och klättra. 

I tidigare analyser anser fler av förskollärarna att skogen är en bra utemiljö för att utmana 

och främja rörelse hos de äldre barnen, detta gäller även i analysen av denna kod. Vad som 

utmanar i miljön kan vara naturmaterial som exempelvis träd att klättra i eller stenar att 

klättra på. Detta gör att skogen blir en bra arena för rörelseaktiviteter. De flesta förskollärarna 

tycker även att stora ytor som bjuder in till springlek är bra. På den fristående centralt belagda 

förskolan ha de ingen stor utegård och dåligt med redskap, de får ofta använda skogen som 

utemiljö för rörelseaktiviteter. De flesta förskollärarna är överens om hur de äldre barnen 

kan röra sig och att de behöver stora ytor att röra sig på samt utmanande material. Större 

delen av informanterna utrycker att det vore kul med mer utmanande material för de äldre 

barnen på gårdarna. Materialet skulle förslagsvis kunna vara fasta hinderbanor.  

 

En reflektion är att även om de har stora eller små utegårdar verkar de överens om att det 

finns för lite utmanande redskap på gårdarna. Ordet utmaningar återkommer, jag tolkar det 

som att begreppet symboliserar en viktig strategi för förskollärare i didaktiska arbetet med 

rörelseaktiviteter. Mycket verkar handla om hur barnen får utmanande miljöer och redskap 

för att utveckla rörelse. Ur ett didaktiskt perspektiv kan det ses som att förskolläraren är 

medveten om att miljön har en inverkan på innehållet, i det här fallet rörelse. Att 

förskollärarna verkar medvetna om barnens nivå tyder på att det har god pedagogisk 

relation/relationer till barnet/barnen. (Hjälmerskog et al. s.29 – 34). Återigen blir svaret 

dominerande kring varför rörelseaktiviteter ute ska finnas på förskolan. De flesta 

förskollärarna är överens om att utemiljön inbjuder till mer rörelse och kompenserar för att 

barnen är mycket stillasittande hemma. Rörelse är i sin tur en hälsoinvestering för barnen, 

då rörelse i unga år minskar risken att drabbas av hälsorelaterade sjukdomar. 
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8. Diskussion och gemensam analys 1a och 1b 

I den här studien var syftet att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar kring 

rörelseaktiviteter utomhus. I studien har den potentiella skillnaden mellan förskollärare som 

arbetar med med yngre respektive äldre barn beaktats. I diskussionen skriver vi fram 

resultatet av studien. Resultatet har vi fått fram genom en tematisk textanalys där transskript 

från intervjuer har bearbetats. Mönster växer fram och koder och teman bildas. Här 

diskuteras och jämförs de tre teman som sammanfattar uppfattningar genom de didaktiska 

frågorna. De didaktiska frågorna hjälper oss att omfamna det didaktiska perspektivet kring 

förskollärares uppfattningar som är ”rörelseaktiviteter kompenserar för barns stillasittande 

hemma”, ”hinderbana och utegympa för stora och små” samt ”små barn små utmaningar – 

stora barn stora utmaningar”. Diskussionen och analysen sker med den teoretiska 

förankringen didaktik i förhållande till tidigare forskning. 

 

Förskollärares uppfattningar kring vad innehållet i rörelseaktiviteter 

utomhus är för stora och små. 

”Skogen, hinderbana och utegympa för stora och små”. 

Förskollärare från båda delstudierna använder sig av läroplanen vid arbetet kring rörelse och 

målsättningar för barnen. Undantaget är de två förskollärarna från delstudie 1a som också 

utgår ifrån sina egna mål då de har rörelse som profil på förskolan. Vi har tolkat svaren från 

båda delstudierna och finner att hinderbana och olika slags utegymnastik är aktiviteter som 

lärarna använder sig av för att stimulera barns rörelse utomhus. De är lämpliga aktiviteter då 

det är många barn som är ute samtidigt. Barn påverkas av andra barn, miljön, innehållet och 

läraren, precis som relationerna ser ut i den didaktiska pyramiden (Hjälmeskog et al, 2020, 

s. 31). Både hinderbana och utegympa aktiverar barnen i olika rörelser som stärker deras 

självkänsla och rörelsekompetens (Ekblom, 2011, s. 33). Bland de yngre barnen är det också 

vanligt att stanna kvar på gården och leka, för dem kan det vara fullt tillräckligt att bara få 

öva sig på att gå på ojämn mark. För de äldre barnen kan skogen vara en bra utmaning, där 

finns det träd att klättra i och stora stenar att klättra på. Vi har tolkat att förskollärarnas 

inställning och pedagogiska relation är avgörande för vad barnen får möta för utmaningar i 

form av olika lekar som ger sociala färdigheter och grovmotoriska kompetenser (Hjälmeskog 

et al, 2020, s. 29) 

 

I den fria leken kan barnen samspela med varandra och röra sig mycket i leken, men barn 

rör sig bäst när de har en aktiv pedagog som leder dem in i rörelse enligt Palmer et al (2017, 

s. 201 – 206). De förskolor som måste ta sig från gården på grund av att förskolans gård är 

för liten ser själva promenaden till andra lekplatser eller skogen som rörelse i sig. Flera av 

förskollärarna i båda delstudierna har berättat att de gärna hade velat ha mer material på den 

egna gården som barnen kan utmanas av. En fast hinderbana och mer att klättra på är 

exempel på önskemål. Skogen med naturliga artefakter får kompensera det som förskolorna 

idag saknar. Vi ser inget fel i det, tvärtom. Skogen är en fantastisk miljö för barn i alla åldrar 



 

 

36 

 

 

att vistas i. Fantasin och lekar ger barnen upplevelse tillsammans med motoriska erövringar. 

Sammanfattningsvis reflekterar vi över att de flesta förskollärarna har väldigt lika 

uppfattningar kring vad rörelseaktiviteter utomhus i förskolan är. Alla verkar överens om att 

skogen är en bra och utmanande miljö vare sig de arbetar med yngre eller äldre barn, och 

hinderbanor samt utegympa är allmänt omtyckta återkommande aktiviteter.  

 

Förskollärares uppfattningar kring hur utförandet av rörelseaktiviteter 

utomhus är för olika åldrar.  

 

” Små barn – små utmaningar, Stora barn stora – utmaningar”  

En av förskollärarna som arbetar med de yngre barnen har svarat att rörelse ska vara roligt 

för barnen och anpassat efter deras förutsättningar. Vår tolkning är att förskolläraren är 

medveten om vad barnen behöver samt hur hon ska utmana barnens motoriska kompetens 

och således har en god pedagogisk relation (Hjälmeskog el al, 2020, s.29). Sigmundsson och 

Haga belyser att förskoleåren är en viktig tid för barnets grovmotoriska utveckling. Vidare 

menar de att barnen behöver träning genom olika lekar och aktiviteter för att erövra 

motoriska färdigheter (2016, s. 477 – 478). För de yngre barnen är det små utmaningar som 

gäller och för de äldre barnen större utmaningar. Att stanna kvar på förskolans gård kan vara 

tillräckligt utmanande för de minsta barnen medan de äldre barnen oftast behöver större ytor 

och mer utmanande miljö, exempelvis på utmanande miljö är skogen där får de träna på sina 

motoriska färdigheter. Förskollärarna som arbetar med de äldre barnen har alla nämnt att 

skogen är en miljö dit de gärna går med barnen. Framförallt gäller det de förskolor som har 

små gårdar. Ur ett didaktiskt perspektiv kan det tolkas att förskollärarna är medvetna om att 

innehållet och miljön är avgörande för hur barnen ska uppfatta aktiviteten rolig och 

inspirerande (Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 – 34). För att förskollärarna ska hitta rätt 

utmaningar för barn i olika åldrar fordras god kännedom om barngruppen och det enskilda 

barnet. Relationen mellan förskolläraren och barnen är viktig för att planera undervisning 

men även för att spontant fånga ögonblick för undervisning (Hjälmeskog et al, 2020, s. 33 – 

34).  

 

Yolanda från delstudie 1a använder sig av sina observationer av barnen när hon planerar in 

rörelse, en strategi som tyder på att hon är didaktiskt medveten när hon väljer utmaningar 

och aktiviteter för barnen. Förskollärare tycks både introducera uppstyrda rörelseaktiviteter 

och ibland låta barnen leka fritt när det är utomhus. Det gäller förskollärare från båda 

delstudierna. Det är spännande att förskollärare från delstudie två har bra inställning till 

rörelse men att planering och uppstyrda rörelseaktiviteter lyser med sin frånvaro. De har 

alltså didaktiska tankar och god inställning till rörelse men trots detta planeras få 

rörelseaktiviteter. Dock finns undantag och uppstyrda rörelseaktiviteter sker ibland. 

Populära planerade aktiviteter är skogsutflykter, hinderbanor eller barnanpassad gymnastik 

utomhus. Förskollärarna Ävelina och Ämely berättar att de ofta planerar andra ämnen där 

innehållet är något annat än rörelse men att rörelse fungerar som en förstärkningsteknik till 

innehållet.  
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Detta är intressant, vad är hönan och vad är ägget? Vi tänker att det inte är en dum idé att 

rörelse får plats i förskolan som en förstärkningsteknik. Men med tanke på forskning bör 

barn röra på sig mer och således borde mer planering av rörelseaktivitet ske i förskolan. 

Oavsett om det är organiserade aktiviteter eller fri lek rör sig barnen när de är utomhus. 

Organiserade aktiviteter gör att det är lätt för de barn som har svårt att socialisera sig med 

andra barn. Styrda aktiviteter hjälper de barnen att samspela med andra. Barn behöver både 

den fria leken och organiserade rörelseaktiviteter för att öka sina motoriska färdigheter (De 

Waal, 2019, s. 455 – 464). 

 

Förskollärares uppfattningar kring varför rörelseaktiviteter utomhus på 

förskolan behövs. 

 

”Rörelseaktiviteter kompenserar outvecklad grovmotorik och barns stillasittande hemma” 

Samtliga informanter från de båda studierna anser att rörelse i förskolan är bra. De flesta 

menar att rörelsen i förskolan är kompensatorisk till outvecklad grovmotorik och mycket 

stillasittande. Förskollärarna som arbetar med yngre barn uppfattar att barnen är mycket 

stillasittande hemma med exempelvis paddor, plattor och diverse teknik. Förskollärarna som 

arbetar med de äldre barnen delar uppfattningen kring att barn är mycket stillasittande 

hemma. Sammantaget anser både förskollärare för yngre och äldre barn att förskolan har 

möjlighet att ge barnen rörelse och därmed kompensera för allt stillasittande. Berglind et al´s 

studie visar att barn är för mycket stillasittande och undersökningar från WHO bekräftar det 

samma (Berglind et al, 2017, s. 117 – 122; WHO, 2019. 2010-03-16).  

 

Många barn vistas större delen av sin vakna tid på förskolan. Således finns det potential att 

påverka stillasittandet. Genom stillasittande följer konsekvenser som exempelvis 

hälsorelaterade sjukdomar (Ekblom, 2011, s. 32). Vi reflekterar över att det verkar finnas en 

medvetenhet kring att barn är för mycket stillasittande, många förskollärare tycks väl 

medvetna om att stillasittande medför hälsorelaterade sjukdomar. Det är dock inte 

sjukdomarna som förskollärarna verkar reflektera mest över utan barnens grovmotoriska 

utveckling. ” Vissa barn kan inte göra en kullerbytta” säger Ängla en av förskollärarna till 

de äldre barnen. Ävelina en av förskollärarna som intervjuas kring de äldre barnen men som 

arbetar med alla åldrar bevittnar om att barnens motorik är betydligt sämre idag än vad den 

var för 20 år sedan. Osnes et al betonar vikten av att uppmärksamma barnets motoriska 

utveckling för att kunna stödja den. Vidare menar Osnes et al att barn som inte har 

grovmotoriks kompetens riskerar att inte kunna delta i lekar som kräver motoriska 

färdigheter. En sekundär verkan av det kan bli att barnet utvecklar dåligt självförtroende och 

blir inåtvänd (Osnes et al, 2012, s. 119 – 122). Således kan det vara bra med en pedagog som 

är medveten och uppmärksam på barnet och barnets behov samt relationer. Hjälmeskog et 

al´s didaktiska pyramid är ett bra verktyg och synliggör på ett bra sätt hur förskollärare kan 

utforska barnets relationer och i och med det förstå barnets behov av undervisning (2020, s. 

29 - 32). 
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Förskollärarna har en medvetenhet om att det är barnens grovmotorik som behöver utvecklas 

först, för att kunna utföra mer avancerade och svåra rörelseaktiviteter och röra sig för hälsa. 

Således betraktar vi att de har en didaktisk tanke kring varför barnen ska få utföra 

rörelseaktiviteter på förskolan. Vi tänker att det rimmar ganska bra med läroplanen där det 

står att förskolan ska lägga grund för ett livslångt lärande (Lpfö18 s. 7). 

 

Både förskollärarna för de yngre och äldre barnen anser att utemiljö är bra för 

rörelseaktiviteter. Varför utemiljön är bra verkar skilja sig beroende på barnens ålder. En av 

förskollärarna för de yngre åldrarna tycker att utemiljön är bra för att barnen får träna på att 

gå på ojämnt underlag medan en förskollärare för de äldre åldrarna tycker att utemiljön är 

bra för där kan de klättra i träd och på stenar. Förskollärare för båda åldersgrupperna lyfter 

att rörelse är en bra strategi i undervisning för att barnen har ett rörelsebehov och tycker att 

rörelse är lustfyllt och roligt. Således används rörelse ofta som förstärkningsteknik till andra 

ämnen för att göra dem intressanta och meningsfulla. Vi tolkar att förskollärarna har en 

tydlig tanke kring varför barnen ska röra sig. Slutligen kan vi se att det finns en didaktisk 

medvetenhet kring varför rörelseaktiviteter ska finnas på förskolan. Trots att vi ser att 

förskollärarna gör didaktiska val och har didaktiska tankar kring exempelvis varför 

rörelseaktiviteter på förskolan behövs vill vi betona att förskollärarna själva inte tycks 

medvetna om att de har de. Kanske skulle rörelse på förskolan kunna utvecklas ytterligare 

genom att förskollärarna fick större medvetenhet kring deras egna didaktiska val?  
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9. Konklusion 

I läroplanen för förskolan står det att utbildningen ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

samt att utbildningen i förskolan ska planeras på ett sådant vis att den främjar barnens 

utveckling, hälsa och välbefinnande. År 2018 skrivs för första gången ordet undervisning in 

i förskolans läroplan, trotts att undervisning har pågått länge i förskolan så har begreppet 

varit laddat i förskolans värld (Lpfö18 s. 5 – 7). I bakgrunden skriver vi fram att grundskolan 

har idrott och hälsa på schemat men i förskolan existerar inte schemalagda ämnen utan att 

det är förskollärarens ansvar att ge barnen kunskaper och erfarenheter av hälsofrämjande 

aktiviteter. Det krävs således att förskolläraren har en didaktisk kompetens för att ge barnen 

det. I denna studie framkommer det att förskollärare ofta tycks göra didaktiska val men de 

är själva inte medvetna om att de gör de. Flera av förskollärarna beskriver att de använder 

rörelse som en förstärkningsteknik till andra ämnen. Alla förskollärare tycks också överens 

om att yngre och äldre barn behöver olika utmaningar. Genom tidigare forskning 

framkommer det att barn rör sig för lite idag, samt att mer rörelse behövs för barn. Tidigare 

forskning visar även vikten av lärarledda rörelseaktiviteter samt utemiljöns goda påverkan. 

Det hade varit intressant att undersöka vidare hur rörelse och hälsa hos barn i förskolan hade 

påverkats om förskollärarna hade en didaktisk medvetenhet kring ämnet rörelse och hälsa 

och inte bara använde det som en förstärkningsteknik i stor utsträckning. Skulle rörelse på 

förskolan kunna utvecklas om förskollärarna fick större medvetenhet kring deras egna 

didaktiska val? 
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11. Bilagor   

Bilaga 1, Informationsbrev till förskollärare  

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. Vi kommer även intervjua förskollärare för att få reda på uppfattning kring 

rörelse och didaktik. Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua pedagogerna. 

Vi kommer att samla in data genom att intervjua. Intervjuerna sker på avskild plats och med 

ljudinspelning. Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer 

att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. Deltagandet i studien är frivilligt. 

Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen 

ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den 

medföljande blanketten om medgivande. Om ni har ytterligare frågor angående studien går 

det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för 

kontaktuppgifter).    

   

  

   

 

Student: Madeleine Nilsson  

e-post: xxxxxxxxxx  

telefon: xxx- xxxxxxxx 

Student: Louise Johansson 

e-post: xxxxxxxxxx  

telefon: xxx- xxxxxxxx 

Studiens handledare: Maria Hedefalk   

e-post: xxxxxxxxxx  

telefon: xxx- xxxxxxxx 

 

  Uppsala den 2/3 - 2020     
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Bilaga 2, Intervjufrågor  
   

Förskola: ___________________________________  

Titel___________________ sedan år:_____________                  

   

Bakgrundsfrågor   

Vilken ålder är det på barnen du arbetar med?   

   

Pedagogens uppfattning  

Vad har du för uppfattning kring rörelse och hälsa för barn i förskolan och den ålder som du 

arbetar med?   

Hur tänker du kring undervisning av rörelseaktiviteter utomhus?  

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

Hur tänker du kring rörelse och fri lek utomhus?   

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

Hur resonerar du kring planerade rörelseaktiviteter i utomhusmiljö?  

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

Hur ser du på arbetet med rörelse och olika åldersgrupper i förskolan?    

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

   

Utomhusvistelse & miljö  

Hur upplever du att er utegård är anpassad storleksmässigt om du tar hänsyn till den ålder 

du arbetar med?   

Hur tänker du kring utegårdens material och barns rörelse?    

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

Hur mycket uppskattar du att ni vistas ute?    

Exempelvis per dag eller per vecka   

   

Inställning & Målsättning  

Vilken inställning kring rörelse upplever du att det finns på förskolan?   

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  

Finns det målsättningar på förskolan för att främja barns rörelse?   

följdfråga varför? vad eller hur kan det vara? - Eller utveckla gärna  
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Bilaga 3, Medgivande till deltagande i en studie 

 

Medgivande till deltagande i en studie.  

Studien, som kommer att handla om barns rörelse i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Madeleine Nilsson och Louise Johansson 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag ger härmed mitt medgivande till att jag deltar 

i ovan nämnda studie. Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med 

att jag kommer att intervjuas, samt att text som skrivs kommer att analyseras. Jag förstår vad 

studien innebär och jag vill delta i studien. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade 

data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag har 

informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas av mig.    

   

    

Namn: …………………………                                                                                   

Födelsedata:  …………………. 

   

    

   

.......................................................................   

   

Ort och datum                                                                   

 

   

.......................................................................                   

   

Underskrift                            

   

    

   

 

 


