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”Alla vet att det är bra att röra på sig” -En kvalitativ studie om förskollärares berättelser 

kring hur förskolegården används för att främja fysisk aktivitet. 

 

”Everyone knows it’s good to be physical active” -A qualitative research of preschool 

teachers' stories about how the preschool yard is used to promote physical activity.  

___________________________________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de utformar och nyttjar 

förskolegården i sin pedagogiska verksamhet för att stimulera barn till fysisk aktivitet. För att 

uppnå syftet har tre forskningsfrågor använts vilka är: Hur beskriver förskollärare att de 

iscensätter för barns rörelseaktivitet på förskolegården? Hur beskriver förskollärare att de 

arbetar med planerade aktiviteter under utevistelsen, för att främja barns fysiska aktivitet? Hur 

reflekterar förskollärare om ett nytt läroplansmål inom hälsa? Studien utgår från en kvalitativ 

forskningsmetod och empirin har insamlats genom enskilda semistrukturerade intervjuer med 

sex förskollärare på två kommunala förskolor. I juli 2019 implementeras förskolans nya 

läroplan i vilken fysisk aktivitet och hälsa har fått en mer framträdande roll. Resultatet i studien 

visar att samtliga förskollärare ställer sig positiva till förändringen men att ingen har påbörjat 

arbetet ännu. Det framkommer även i resultatet att majoriteten av förskollärarna förlitar sig på 

att barnen är tillräckligt fysiskt aktiva i den fria leken på förskolegården samt att de insatser 

som genomförts för att främja fysisk aktivitet är i mindre omfattning. En av våra slutsatser är 

att samtalet är ett betydelsefullt redskap för att skapa förändring samt möjliggöra lärande kring 

fysisk aktivitet och hälsa. 
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1.INLEDNING 

1 juli 2019 träder den nya läroplanen i kraft och i den nämns begreppet hälsa fem gånger vilket 

är fyra gånger mer än i tidigare läroplan. Fysisk aktivitet är i detta sammanhang ett nytt begrepp 

som står tre gånger i den nya läroplanen och nämns inte alls i föregående läroplan (Skolverket, 

2018; Skolverket, 2016). Enligt läroplanen är förskolans uppdrag att lägga grunden till ett 

livslångt lärande (Skolverket, 2018). Det är därför av stor betydelse att förskollärare har 

kompetens att ge barnen positiva upplevelser av att röra sig under utevistelsen då det kan bli 

grunden till rörelseglädje för barns framtida liv (Løkken, Haugen & Röthle, 2006). 

 

Genom det sätt vi har byggt upp samhället som det ser ut idag, elimineras människors naturliga 

behov av rörelse och det är förmodligen en av flera orsaker till dagens höga ohälsotal. Det är också 

rimligt att anta att lusten att lära är relaterat till vår känsla av hälsa och välbefinnande. Barn och 

ungdomar får idag inte tillräckligt med motion och naturlig rörelse. Eftersom våra barn och elever 

tillbringar en stor del av dagen »stillasittande« i förskola och skola, spelar både förskolans och 

skolans sätt att arrangera lärsituationer en viktig roll i utvecklingen av barns hälsa och förmåga att 

lära. (Szczepanski, 2014 s. 26) 

 

 

Vår upplevelse från den verksamhetsförlagda utbildningen är att utevistelsen oftast består av 

fri lek på förskolegården samt att förskollärarna använder tiden på utevistelsen för 

informationsöverföring medan barnen leker själva. Vi har även vid flera tillfällen observerat att 

det är stor variation på hur aktiva barnen är. En del barn springer, hoppar eller klättrar medans 

andra barn spenderar sin tid på förskolegården med att gunga eller sitter och leker i sandlådan. 

Björklid (2005) samt Brodin och Lindstrand (2006) beskriver att barns lekar inomhus är oftast 

mer begränsade än på förskolegården på grund av lokalernas utformning och storlek samt att 

det finns fler regler. Det författarna skriver stämmer överens med våra erfarenheter av 

förskolans lokaler.  

Med dessa utgångspunkter samt utifrån skolverkets (2017b) statistik som visar att allt fler barn 

tillbringar tid på förskolan, så framstår det som relevant att i denna studie kombinera fysisk 

aktivitet, förskolegården och läroplanens mål inom hälsa. Därmed ser vi det som intressant att 

närmare studera hur förskolegården kan användas för att främja barns fysisk aktivitet. 
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2.CENTRALA BEGREPP 

Nedan presenteras definitioner av begreppen som används i studien vilka är fysisk aktivitet, 

hälsa, utevistelse och planerade aktiviteter. 

Fysisk aktivitet kan definieras fysiologiskt som rörelse som blir på grund av sammandragning 

av skelettmuskeln och som höjer energiförbrukningen över normalnivå (World Health 

Organization, 2010). I förskolan används gärna definitionen av fysisk aktivitet som rörelse och 

motorik vilket för barn exempelvis kan innebära att hoppa, klättra, springa och balansera 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; World Health Organization, 2019). I denna studien är 

fysisk aktivitet och rörelse synonymer till varandra. 

För att definiera begreppet hälsa så lutar vi oss mot förskolans läroplan, vilket beskriver att:  

 

Utbildningen i förskolan ska […] främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan 

ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är 

anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera 

dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och 

kommunikation. (Skolverket, 2018 s. 7) 

 

I denna studie är vår definition av hälsa att må bra fysiskt och psykiskt. Utevistelse innebär i 

studien den dagliga vistelsen på förskolegården och med planerade aktiviteter menas aktiviteter 

och lekar som är styrda och som förskollärarna i förväg har planerat.   
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3.BAKGRUND 

I följande avsnitt presenteras förskolans styrdokument. Vidare beskrivs kroppens behov av 

fysisk aktivitet, riktlinjer för förskolegårdens utformning samt förskolegårdens betydelse för 

barns rörelse. Här redogörs även lekens betydelse för barns rörelse samt förskollärarens 

betydelse för att skapa rörelseglädje. I slutet av avsnittet presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt, vilken är sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1 Förskolans styrdokument  

Förskolans uppdrag är att barnen ska uppleva verksamheten som rolig, trygg och lärorik samt 

att förskolan även ska lägga grunden till ett livslångt lärande (Skolverket, 2018). Skolverkets 

allmänna råd har gett ut riktlinjer för måluppfyllelse i förskolan med syfte att vägleda 

huvudmän, förskolechefer och arbetslag mot högre måluppfyllelse, vilket i sin tur bidrar till 

förbättrad kvalitet i förskolan. Riktlinjerna anger att det är huvudmannens ansvar att ge 

förskolechefen och arbetslagen goda förutsättningar till att kunna utföra ett bra arbete i enlighet 

med läroplanens mål (Skolverket, 2017a). I Skollagen 8 § står det att barnen ska mötas av en 

miljö som tillgodoser deras behov (SFS, 2010:800). Enligt Skolverkets allmänna råd ska 

förskolan på ett medvetet sätt använda leken och miljön för att ge alla barn möjlighet till att lära 

och utvecklas (Skolverket, 2017a). Fysisk aktivitet och hälsa är ämnen som har fått större plats 

i den nya läroplanen som träder i kraft sommaren 2019, den anger att:  

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse 

för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en 

naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa 

och välbefinnande. (Skolverket, 2018 s. 9–10) 

 

3.2 Kroppens behov av rörelse 

Tidigare var fysisk aktivitet en nödvändighet för människan då det krävdes stor ansträngning 

för att skaffa mat. För att säkra reproduktion har människan genom evolutionen skapat olika 

tillvägagångssätt för att överleva. Människokroppen är gjord för att röra på sig och den kan 

eftersom tillgången till föda tidigare varit begränsad också lagra energi vid exempelvis vila. 

Kroppen är inte skapad för enbart inaktivitet utan bör tränas och blir både stark och mer uthållig 

genom fysisk aktivitet, därför är det viktig att barn tidigt ges möjlighet och motiveras till att 
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vara fysiskt aktiva (Sollerhed, 2017). Engdahl, Brodin och Lindstrand (2006) lyfter den positiva 

påverkan av fysisk aktivitet och menar att rörelse på förskolegården är motoriskt utvecklande 

samtidigt som det stärker barns psykiska hälsa. Vidare menar författarna att fysisk aktivitet 

förebygger många olika sjukdomar och förbättrar barns inlärnings- och koncentrationsförmåga 

samtidigt som det bidrar till förbättrat mående. Sollerhed (2017) skriver att i vårt moderna 

samhälle kan den vardagliga fysiska aktiviteten nästan helt utebli för att vi genom teknologi 

kan välja att vara nästintill helt stillasittande. Det finns risk att en sådan livsstil reducerar barns 

naturliga lust att röra sig. Barn influeras och formas av vuxna därför krävs det goda aktiva 

förebilder för att barn ska anamma en fysiskt aktiv livsstil.  

  

En central aspekt att nämna när det talas om förskolans utökade ansvar för barnens hälsa är att 

fler barn spenderar sin tid där. Av alla barn i Sverige 2017 gick 84 % mellan ett till fem år i 

förskolan (Skolverket, 2017b; Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Folkhälsomyndighetens 

(2018) årsrapport visar att folkhälsan förbättrats på många plan men fysisk aktivitet är en 

oförändrad hälsoaspekt. I Barnkonventionen står det att förskolan ska arbeta för att främja barns 

rättigheter till god hälsa (Unicef, 2009). I april 2019 kom World Health Organisation´s (2019) 

nya riktlinjer vilka syftar till att barn i åldern ett till fem år ska röra sig mer för att må bra. 

Riktlinjerna poängterar att genom rörelse så förbättras barns fysiska och mentala hälsa 

samtidigt som det förebygger övervikt samt livsstilssjukdomar senare i livet. 

 

3.3 Riktlinjer för förskolegårdens utformning  

När socialstyrelsen gjorde barnstugeutredningen 1972 såg riktlinjerna för förskolegården 

annorlunda ut än nuvarande riktlinjer exempelvis var rekommendationen minst 50 m2 yta per 

barn (SOU 1972:27). Utifrån SOU 1972:27 framarbetades relativt detaljrika riktlinjer kring vad 

en förskolegård kunde utgöras av. Förslagsvis kunde gården med hjälp av naturmaterial och 

växter skapa olika rum och nivåskillnader för att möjliggöra att barn kan leka både ensamma 

eller i grupp. Det skulle även finnas utrymme för lek med sand, vatten samt skulle gården 

erbjuda byggmaterial, utrymme för rörelselekar och odlingsmöjligheter (SOU 1972:27). Under 

1989–1991 ersattes dessa riktlinjer med socialstyrelsens allmänna råd vilket innebar en 

förändring av rekommendationerna kring ytans storlek per barn, samt att anvisningarna 

gällande utseende och innehåll försvann (Socialstyrelsens allmänna råd 1989:7). I och med 

regeringens förslag 1997 med målet att förbättra och utforma en likvärdig förskola så överläts 

myndighetsansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket 1998. Det nya ansvaret resulterade i 

svenska förskolans första läroplan (Engdahl, 2014). Den innehöll dock inga direkta riktlinjer 
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kring förskolegårdens utformning och trots tre revideringar så är det fortfarande en 

tolkningsfråga vad en förskolegård ska innehålla för att fylla sin funktion. I läroplanen beskrivs 

att förskolan ska ge barnen möjlighet att ”utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.” (Skolverket, 2018 s. 9). 

Läroplanen anger även att arbetslaget efter bästa förmåga och läroplanens intentioner ska skapa 

en lämpad och tillgänglig miljö. 

 

3.4 Förskolegårdens betydelse för barns rörelse 

Förskolegårdens miljö ska ge alla barn möjlighet att utmanas och inspirera till lek (Skolverket, 

2017a). I läroplanen står det att barn på förskolan ska få möjlighet att genom rörelse utveckla 

sin motorik- och koordinationsförmåga vilket miljöns utformning ska möjliggöra (Skolverket, 

2018). Enligt Skolinspektionens (2012) granskning tenderar förskolegårdar att vara 

oinspirerade och trista eftersom att de ofta har exempelvis en sandlåda, gungor och en 

cykelbana. Davidsson (2006) menar att förskolegårdar i för liten utsträckning är utformade efter 

vad barnen är intresserade och blir inspirerade av.  

  

Enligt Løkken, Haugen och Röthle (2006) ska förskolegården vara trygg och tillräckligt stor 

för att barn ska kunna vara aktiva och tillsammans med andra utforska sin omvärld. En stor 

fördel med att vara utomhus är att terrängen varierar, till exempel finns olika hinder i form av 

kullar, stenar och stockar. Författarna menar att det är viktigt att barn möts av en miljö som 

utmanar dem och anser att förskollärarna genom enkla och billiga medel kan tillgodo se barnens 

behov. Att använda sig av rep och naturens tillgångar såsom kottar, pinnar eller stenar går att 

komma långt med. Løkken, Haugen och Röthle lyfter att en annan positiv effekt av att barn får 

använda sin kropp och röra sig på en förskolegård som har tillräckligt utrymme är att det uppstår 

färre konflikter än det gör inomhus. Ellneby (2011) lyfter att en innehållsrik förskolegård har 

stor betydelse för huruvida barns motoriska-, lek-, och koncentrationsförmåga utvecklas. Att 

barn får använda sin kropp utomhus på ett varierat sätt exempelvis genom att springa eller 

hoppa är ett bra sätt att stärka och bygga upp kroppen. Engdahl (2014) skriver att varje barn har 

olika upplevelser kring hur miljön ska utformas för att den ska motivera och vara inbjudande 

för det enskilda barnet, därför är det av stor vikt att miljön är varierande för att bli meningsfull 

och inkluderande. Petrie och Clarkin-Phillips (2017) anser att grunden till barns motoriska 

utveckling läggs genom lek och deras lust att ständigt röra sig för att upptäcka sin omgivning. 

Författarna menar vidare att utformningen av miljön blir viktig för att den ska möjliggöra 
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utforskande så att barnen själva utifrån egen förmåga kan skapa meningsfulla stunder, vilka 

beskrivs som lärorika.  

 

3.5 Lekens betydelse för barns rörelse  

Enligt Barnkonventionen artikel 31 har alla barn rätt till lek (Unicef, 2009). I läroplanen står 

det att leken ska vara en central del i verksamheten och den behövs för att alla barn ska utvecklas 

(Skolverket, 2018). Bjørgen (2012) har gjort en studie i Norge om barns fysiska lekar på 

förskolegården, vilken har utgått från barnens egna berättelser. I studien berättar barnen att de 

gillar att vara ute på förskolegården eftersom där känner de sig friare och kan röra sig mer, 

inomhus känner de sig lite begränsade. Barnen gav förslag på vad de ansåg som meningsfullt 

och roligt på förskolegården vilka var exempelvis att hoppa, springa, cykla, rulla och klättra. 

Sandseter (2011) menar att barn är nyfikna och söker ständigt genom leken nya utmaningar. 

Hon kategoriserar olika aktiviteter inom risky play. Risky play handlar om att barn som leker 

utmanar sig på olika sätt exempelvis genom att utforska höjder såsom att klättra och balansera 

samt pröva olika typer av fart som till exempel springa, gunga eller cykla. ”När barnet leker 

vilda lekar, klättrar och klänger, hoppar och springer, ökar vakenheten och gör att hjärnan bättre 

kan förstå och organisera sinnesintryck. Detta leder till att information kan förvandlas till 

kunskap” (Ellneby, 2011 s. 103).  

 

Wagnsson, Löfdahl och Segerblom, (2012) har gjort en studie om huruvida förskollärare 

planerar in grovmotoriska aktiviteter i den dagliga verksamheten. Författarna beskriver i sin 

studie att när barnen har fri lek under utevistelsen så tar förskollärarna ett steg tillbaka för att 

nyttja tiden till att observera barnens motorik. Författarna beskriver vidare att det är av stor 

betydelse att miljön på förskolegården stimulerar barn till rörelse, utformningen är en central 

del för barns motoriska utveckling. I studien förklara förskollärarna att de kan erbjuda material 

som barnen kan använda i fria leken på gården men även att förskollärare bygger exempelvis 

hinderbanor som gynnar till rörelse. 

 

3.6 Förskollärarens betydelse för att skapa rörelseglädje  

Barns tid på förskolan har utökats vilket innebär att förskolorna får ett större ansvar för barns 

omsorg, fostran och utbildning (Skolverket, 2010). Enligt läroplanen ska förskollärarna arbeta 

för att barn ska få insikt om betydelsen av att ta hand om sin hälsa för att må bra (Skolverket, 

2018). Förskollärare är betydelsefulla förebilder för att barn ska få en bättre hälsa när de är 
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vuxna eftersom förskollärare möter barn från olika sociala sammanhang. De nationella 

rekommendationerna om fysisk aktivitet har gjort att ämnet har lyfts och arbetas mer med i 

förskolorna (Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012). Förskollärarnas uppdrag är att tidigt 

implementera rörelseglädjen hos barn samt genom lek och lärande stödja och motivera barnen 

till fysisk aktivitet (Ellneby, 2011). Detta kan ske genom att barnen får pröva på olika 

uttrycksformer som exempelvis dans och rörelse (Skolverket, 2018). Grindberg och Jagtöien 

(2000) menar att förskollärarnas kunskaper om barns fysiska utveckling är av stor betydelse för 

att de ska kunna tillgodose och förstå barnens behov av rörelse. Författarna anser även att det 

ligger i förskollärarnas kompetens att ha kunskap om hur barn utvecklar sin motorik och 

sinnenas betydelse för rörelse. Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) anser att det ingår i 

förskollärarnas roll att ge barnen goda förutsättningar för att utveckla sin motorik. Detta görs 

genom att utforma miljön på förskolegården med material som är inbjudande, utmanande och 

som motiverar barnen till aktivitet. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter att en förskollärare 

även ska stödja och utmana barnen i deras utforskande genom att lyssna, vara nyfikna och 

närvarande.  

 

Förskollärare ser utevistelsen som en stund på dagen då barnen ska få vara ute i den friska luften 

och även öva sin motorik, vilket är bra men det sker ofta utan reflektion (Skolinspektionen, 

2012). Förskollärarna planerar i mindre utsträckning aktiviteter som syftar till rörelse och detta 

kan bero på att förskollärare anser att i den fria leken så tränar barnen sin motoriska förmåga 

(Wagnsson, Löfdahl & Segerblom, 2012). En underliggande orsak till att en verksamhet präglas 

av mestadels fri lek kan vara att förskollärarna inte har tillräckligt med kunskap kring hur de 

ska konkretisera läroplanens mål i verksamheten (Gjems, 2011).  

 

Berglind och Tynelius (2017) anser att barn är mer fysiskt aktiva på förskolan än i hemmet. 

Trots detta menar Sollerhed (2017) att barn inte rör sig tillräckligt i förskolan och menar att det 

kan vara en konsekvens av förskollärarnas kompetens inom fysisk aktivitet. I skolverket 

(2017a) står det att personaltätheten är avgörande för förskolans kvalitet. För att förskollärarna 

ska kunna bedriva en verksamhet av hög kvalitet utefter läroplanens intentioner krävs god 

personalstyrka. Utbildad personal och dess kompetens är därför av stor betydelse för kvaliteten 

på förskolan. Därför är det viktigt att förskollärarna kontinuerligt ges möjlighet till 

kompetensutveckling. Enligt Mårtensson (2004) förlitar sig gärna förskollärarna på att barnen 

i samspel med miljön ska leka, lära och utvecklas på eget bevåg därför förhåller sig ofta 

förskollärarna lite mer avvaktande till barnen utomhus. Wagnsson, Löfdahl och Segerbloms 
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(2012) studie visar, för att det ska bli någon större skillnad i barns grovmotoriska utveckling 

behöver förskollärare dagligen planera aktiviteter som syftar till rörelse. I studiens resultat 

framkommer att hälften av förskolorna dagligen planerar för kognitiva aktiviteter som till 

exempel läsa och skriva medans endast ett fåtal av förskolorna lägger fokus på planerade 

aktiviteter som syftar till rörelse. Författarna anser att det är dags att fysisk aktivitet prioriteras 

högre i förskolan. 

 

3.7 Teoretisk utgångspunkt 

I läroplanen lyfts vikten av samspelet mellan barn, förskollärare och miljön för att lägga 

grunden till ett livslångt lärande samt för att möjliggöra att barn blir aktiva människor 

(Skolverket, 2018). ”Lärande sker i samspel med omgivningen, med människor såväl som 

fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt vad barnen möts av i förskolans rum” 

(Skolinspektionen, 2012 s. 27). Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella 

perspektivet som utgår från Vygotskijs tankar kring lärande vilket han ansåg sker genom 

samspel (Säljö, 2014). Vi finner sociokulturellt perspektiv som en relevant teori eftersom 

empirin i studien insamlats genom samtal med förskollärare i form av semistrukturerade 

intervjuer. Genom intervjuerna har vi fått ta del av förskollärares berättelser för att få ny 

kunskap kring hur förskolegården kan nyttjas och utformas för fysisk aktivitet. Det 

sociokulturella perspektivet har hjälpt oss genom arbetet med teorins syn på lärande samt med 

begrepp för att förstå och tolka resultatet. I denna studie har samtalet en stor betydande roll för 

att främja rörelse på förskolegården. 

 

 

3.7.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vetenskapsmannen Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934) ägnade cirka tio år av sitt liv att 

studera frågor kring utveckling och lärande. Trots hans korta karriär så kom hans kunskaper om 

utveckling, lärande och språk att bli grunden för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Enligt Vygotskijs teori sker lärande genom interaktion med individer, omgivning och miljö 

(Säljö, 2015). ” … hur vi lär, minns, löser problem, och vilka färdigheter vi utvecklar som 

individer, hänger intimt samman med hur kunskaper, färdigheter och det kollektiva minnet är 

organiserade i samhället.” (Säljö, 2005 s.13). Till exempel menar Säljö (2000) att det är genom 

samspel som barn tar till sig nya färdigheter såsom att tänka, samtala och utföra fysiska 

handlingar.  
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Det finns flera förutbestämda uppfattningar kring hur lärande sker i förskolan och med det 

risker att dessa uppfattningar ger en snäv syn på vad, när samt hur lärande sker och att det i 

förskolans värld görs antaganden att lärande är en produkt av undervisning vid specifika 

tillfällen. Lärande sker inte endast genom undervisning i förskolan utan att det är en ständigt 

pågående process (Säljö, 2005). 

 

Ett grundläggande begrepp inom sociokulturella perspektivet är mediering, vilket innebär att 

redskap kan användas av människan för att verka i och förstå omvärlden. Enligt Vygotskij finns 

två olika typer av redskap, vilka är materiella (artefakter) och intellektuella (språkliga). En 

artefakt är ett fysiskt föremål vilket människan skapat för att underlätta sin vardag, exempelvis 

en hink som används för att bära vatten. Enligt Vygotskij är språket det redskapet som är av 

störst betydelse för att förstå vår omvärld. Genom språket kan människan kommunicera med 

sig själv och andra därför har språket ur ett sociokulturellt perspektiv en viktig roll i tillägnandet 

av kunskap. De språkliga redskapen kan utgöras av exempelvis kroppsspråk, teckensystem och 

symboler. Ur ett sociokulturellt perspektiv ses det som nödvändigt att inte särskilja 

intellektuella och fysiska föremål eftersom dessa är beroende av varandra för att syftet med 

redskapen ska fylla sin funktion (Säljö, 2014; Säljö, 2015).  

 

Ytterligare begrepp som används i det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen och appropiering. Säljö (2015) menar att lärande i sociala sammanhang 

bygger på att det kunskapsmässigt finns en skillnad mellan individer och att den som i 

sammanhanget har mest erfarenhet stöttar och guidar individen till nya kunskaper.   Författaren 

beskriver att kunskaper som individen redan erövrat således ligger till grund för och skapar 

möjligheter för hen att lära sig nya saker och menar att de kunskaper som individen närmst 

kommer att erövra benämns som proximala utvecklingszonen. I vår studie skulle det exempelvis 

kunna handla om ett barn och en förskollärare. Barnet har viss erfarenhet av att klättra men vill 

lära sig klättra i en klätterställning, vilket är något som den vuxna behärskar och därför kan 

guida och stötta barnet i processen. Appropiering innebär att individen tar till sig ny kunskap 

och gör det till sitt egna utifrån tidigare erfarenheter. Till exempel när ett barn lär sig att hoppa 

där första fasen är att se någon annan hoppa sen är det flera faser barnet måste appropriera innan 

hen slutligen själv bemästrar ett hopp (Säljö, 2015).  
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4.SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de utformar och nyttjar 

förskolegården i sin pedagogiska verksamhet för att stimulera barn till fysisk aktivitet. 

 

4.1  Frågeställningar 

▪ Hur beskriver förskollärare att de iscensätter för barns rörelseaktivitet på 

förskolegården?  

▪ Hur beskriver förskollärare att de arbetar med planerade aktiviteter under utevistelsen, 

för att främja barns fysiska aktivitet? 

▪ Hur reflekterar förskollärare om ett nytt läroplansmål inom hälsa? 
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5.METOD  

 
I detta avsnitt redogörs för metod och dess tillämpning i denna studie, vilken har en kvalitativ 

ansats. Vidare presenteras urval, etiska överväganden, analysprocess och trovärdighet. 

Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av litteratursökningens tillvägagångssätt. 

 

5.1 Kvalitativ studie 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) handlar en kvalitativ forskningsmetod om att få en djupare 

förståelse och att komma nära den som intervjuas. Utifrån studiens syfte och teoretiska ramverk 

ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en lämplig datainsamlingsmetod för att låta 

förskollärare beskriva hur de arbetar med fysisk aktivitet. Alvehus (2013) beskriver att 

semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från ett mindre antal frågor som är 

öppna, detta för att respondenten ska få berätta mer med sina egna ord och inte bli så styrd. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att begreppen respondent respektive 

informant har olika innebörd. Respondent kan vara en person svarar på styrda frågor vilka är 

utformade från den som intervjuar, medan informanten besvarar frågor ur hens omvärld. Vi är 

medvetna om skillnaderna och anser att våra intervjupersoner är både respondenter och 

informanter men för enkelhetens skull har vi valt att kalla dem för respondenter i studien. Vårt 

val av semistrukturerade intervjuer gav oss ett friare handlingsförlopp, de fasta och öppna 

frågorna gav utrymme för förskollärarna att uttrycka sina tankar och följdfrågor kunde ställas 

för att få en djupare förståelse. Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att 

förskollärarna med egna ord skulle ge oss svar på hur de arbetar med utomhusmiljön för att 

främja fysisk aktivitet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) skriver att fördelen av att 

använda sig av några fasta frågor gör svaren jämförbara. Fasta frågor anser vi i detta fall 

används med fördel och är av betydelse för studiens resultat eftersom vi inte har genomfört 

intervjuerna tillsammans. Därför har vi även innan intervjuerna ägt rum behövt utforma en 

intervjuguide (bilaga 1) att utgå ifrån.  

 

5.2 Urval  

Genom intervjuer har vi fått ta del av sex förskollärares berättelser, respondenterna arbetar på 

två olika kommunala förskolor i en mindre stad. De som intervjuades var förskollärare i 

åldrarna 26–61 år. Namnen på förskollärarna i studien är fingerade och förskollärarna benämns 

som Maria, Isabella, Ulla, Nina, Vera och Anna. Vi valde att kontakta förskollärare vi har en 

relation till sedan tidigare. Detta beskriver Alvehus (2013) som ett bekvämlighetsurval, vilket 
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handlar om att välja respondenter som finns nära till hands för den studien som ska göras. 

Förskollärarna kontaktades via mail vilka i sin tur skickade förfrågan vidare till sina kollegor. 

Alvehus (2013) förklarar detta upplägg som ett snöbollsurval genom att använda sig av tidigare 

kontakter för att nå fler respondenter.  

 

Vi gjorde valet att enskilt genomföra tre intervjuer på varsin förskola, en respondent och en 

som intervjuar. Vi var medvetna om att genomföra intervjuerna enskilt kunde innebära risker 

vilka vi har försökt förutspå och ta ställning till, exempelvis fanns risk att intervjuerna skulle 

särskilja sig för mycket från varandra för att resultatet skulle bli jämförbart. För att förebygga 

detta dilemma planerades och strukturerade intervjuerna upp genom att vi utöver 

intervjufrågorna skrev fram följdfrågor samt förslag på hur vi kunde uttrycka oss. Det fanns 

flera anledningar till beslutet om enskilda intervjuer. För det första hade vi en relation till varsin 

förskola. För det andra var maktfördelning ytterligare en anledning till att vi genomförde 

intervjuerna på egen hand. Vi ville inte riskera att respondenten skulle känna sig underlägsen 

på något sätt. För det tredje, eftersom en kvalitativ intervjustudie med bearbetning av data enligt 

Alvehus (2013) och Öberg (2005) tar tid såg vi därför det som lämpligt med sex enskilda 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser detta var enligt vår 

mening lämpligt, dels för att förskollärarna skulle känna sig trygga i miljön men också för att 

vi skulle kunna se hur deras förskolegård var utformad och därigenom få en bättre förståelse. 

 

5.3 Genomförande  

Vi mailade förskollärarna och beskrev i korta drag vad intervjun skulle handla om. De båda 

förskolorna var snabba att svara att de ville delta. All kontakt med förskollärarna skedde via 

mail och i följande mail så bestämdes tid för intervjun. Intervjuerna genomfördes under samma 

dag på den ena förskolan och på den andra förskolan var intervjuerna uppdelade på två dagar, 

detta efter förskolornas önskemål och möjligheter. Förskollärarna tillfrågades innan intervjun, 

om samtalet fick spelas in, vilket alla godkände. Med hjälp av en mobiltelefon gjordes 

ljudupptagning för att kunna fokusera och delta i samtalet. Det finns viss problematik med 

ljudupptagning exempelvis kan inspelningen göra att respondenten kan känna sig begränsad i 

sina svar. Det är därför av stor vikt att respondenten får information om vad ljudupptagningen 

kommer att användas till och varför vi valt att spela in intervjun (Alvehus, 2013; Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015). Vid intervjun förtydligades att förskollärarna kom att vara 

anonyma och att namnen i studien blir fingerade. Intervjuerna varade mellan 12–30 minuter. 
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Efter intervjuerna transkriberades materialet inom 24 timmar och när studien var klar så 

raderades inspelningarna. 

 

5.4 Etiska aspekter 

Det är viktigt att som forskare vara medveten om de etiska principerna och därför utgår studien 

från de fyra principerna som Bryman (2011) lyfter. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

medverkande ska ges information utifrån studiens syfte samt att de är medvetna om att deras 

deltagande är frivilligt och att möjlighet finns att avbryta när som i processen. Samtyckeskravet 

handlar om att respondenterna styr själva över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär 

att forskaren ska ansvara för att respondenternas uppgifter skyddas från obehöriga och 

nyttjandekravet behandlar att insamlat material får endast användas till studien. Utifrån dessa 

principer skrevs ett missivbrev fram vilket respondenterna fick läsa och skriva under innan 

intervjun (bilaga 2). 

 

5.5 Databearbetning och analysmetod  

Vår analys har gjorts utifrån analysmetoden som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 

vilken innebär att materialet sorteras, reduceras och argumenteras, detta för att få en översikt 

över det inhämtade materialet. Att sortera handlar om att organisera det insamlade materialet 

för att skapa ordning vilket gör det överblickbart och förenklar analysen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Vi började med att läsa det transkriberade materialet flertal gånger, först 

enskilt och sedan tillsammans. Vid genomläsning skrevs olika kodord fram som sedan 

markerades i olika färger utifrån de mönster vi kunde se.   Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskriver att ordning skapas genom materialet sorteras efter studiens teori, vilket i vår studie är 

sociokulturellt perspektiv. Sorteringen mynnade ut i följande kategorier iscensätta 

förskolegården för barns rörelseaktivitet, att arbeta med planerade aktiviteter på 

förskolegården för att främja fysisk aktivitet samt förskollärares reflektioner om ett nytt 

läroplansmål inom hälsa. Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod beskriver att nästa 

steg är reducering vars syfte är att forskaren i möjligaste mån ska presentera materialets 

innehåll. Materialet ska presenteras på ett dialogliknande sätt där forskaren pendlar mellan att 

lyssna till vad materialet säger för att sedan ge kommentarer på det. Reducering handlar också 

om att selektera vad som ska vara med och vad som ska väljas bort. När vi reducerade vårt 

material klippte vi isär våra transkriberingar för att utefter syftet och frågeställningarna välja 
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bort det som är oväsentligt för denna studie. Argumentation innebär i sin tur att forskaren tolkar 

det insamlade materialet och motiverar för det som kommit fram i intervjuerna (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). I diskussionen besvaras studiens syfte och frågeställningar utifrån resultatet 

som framkommit av analysen och ställer det i relation till det sociokulturella perspektivet.  

 

5.6 Tillförlitlighet 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att antalet intervjuer påverkar huruvida resultatet 

blir tillförlitligt och beskriver att redan vid intervju av sex respondenter så ökar trovärdigheten 

av resultatet. Anledningen till att det ökar menar författarna är att, vid ett flertal intervjuer kan 

återkommande mönster framstå och dessa mönster beskriver författarna med begreppet 

mättnad. Bryman (2011) beskriver tillförlitlighet som en god egenskap för att få en hög kvalitet 

på en kvalitativ studie. Begreppet tillförlitlighet menar författaren består av fyra kriterier, 

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

handlar om att följa de beskrivna reglerna. Vi har i vår studie utgått från Vetenskapsrådets 

(2011) befintliga regler kring forskningens tillvägagångssätt för att öka trovärdigheten. 

Överförbarhet handlar om att resultatet ska kunna överföras och användas i ett annat 

sammanhang. Vi tänker att vår studie är användbar för andra skolinriktade verksamheter 

eftersom studien handlar om förskollärares beskrivningar om hur utformas och nyttjas för att 

stimulera barn till fysisk aktivitet. Pålitlighet innebär att alla delar av processen är väl beskrivna 

och med den utgångspunkten har vi i metoden systematiskt beskrivit våra val och dess 

motivering. Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskaren i möjligaste mån ska 

vara objektiv och synliggöra detta i studien. Vi är medvetna om att inte någon studie är helt 

objektiv men i strävan efter att uppfylla kriteriet styrka och konfirmera har våra personliga 

åsikter i största möjlighet satts åt sidan samt att resultatet stärkts i forskning. 

 

5.7 Litteratursökning  

Söktjänsterna som brukats för att hitta relevant litteratur är Eric, Swepub, Diva, Primo och 

Google schoolar. Sökord som används är fysisk aktivitet, physical activity, rörelse, motorik, 

hälsa, health, förskollärare, preschoolteacher, förskola, preschool, utomhus, 

utomhuspedagogik, förskolegård, preschoolyard. Vi har sedan kedjesökt genom vetenskapliga 

artiklars referenslistor för att finna relevant information. 
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6. RESULTAT 

I detta avsnitt redogörs resultatet som framkommit genom analysen av empirin. Resultatet 

presenteras under rubrikerna iscensätta förskolegården för barns rörelseaktivitet, arbeta med 

planerade aktiviteter på förskolegården för att främja fysisk aktivitet och förskollärares 

reflektioner om ett nytt läroplansmål inom hälsa. 

 

6.1 Iscensätta förskolegården för barns rörelseaktivitet 

Det framkommer av förskollärarna under intervjuerna att på förskolegården så är det mest fri 

lek. Förskollärarna beskriver att barnen gärna cyklar, klättrar i klätterställning, åker rutschkana, 

sparkar boll, spela innebandy och gräver i sandlådan under utevistelsen. Ulla beskriver att 

barnen gärna leker i en backe som finns på förskolegården. I den åker de stjärtlapp på vintern 

och övriga årstider rullar de sig själva samt olika typer av lekmaterial ner för backen samt 

springer upp och ner. Även Anna beskriver att barnen rör sig i den fria leken exempelvis i 

backen på förskolegården där springs och hoppas upp och ner. Hon säger ”sen på gården där 

rör sig barnen ganska mycket ändå. De går mellan aktiviteter speciellt de små först lite i 

sandlådan sen ser de nåt där borta så de går ganska mycket, tror jag, det skulle vara spännande 

att undersöka det”. 

 

Förskollärarna beskriver att förändra i miljön handlar om att lägga till och ta bort material, 

exempelvis har de tagit ner gungorna. Det fanns flera skäl till denna förändring dels att 

förskollärarna upplevde att gungorna var tidskrävande, eftersom de konstant kräver en personal, 

av säkerhetsskäl och dels för att skapa mer rörelse. Anna berättar att de även har grävt ner mer 

stubbar för att utveckla hinderbanan vilket också bidragit till mer rörelse. Ulla, Vera och Nina 

beskriver att de har flyttat sandlådan närmare lekstugan vilket har bidragit till ökad rörelse 

genom att förskollärarna observerat att barnen nu orkar bära sand mellan de olika platserna. 

 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna är medvetna om möjligheten att med hjälp av 

rörligt material kunna förändra utomhusmiljön för att inspirera barnen till fysisk aktivitet. Dock 

berättar förskollärarna mer vad som kan göras än vad som har gjorts. Maria säger ”med rörligt 

material kan jag göra i princip vad jag vill”. Isabella menar att ”en del saker har vi faktiskt lösa 

så dessa kan man ju göra, sen har vi lite material inne som vi kan bygga upp med koner och 

sånt man kan ta med sig ut”. Anna lyfter att: 
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där får man lägga till och ta bort material för att man ska röra sig. Vi har pratat om att göra 

iordning gården lite mer men det maler långsamt och där är det alltid pengar som styr. Men som 

sagt tar jag hit kottar och startar en lek med det så stimulerar jag rörelse […] Så det är mer vad jag 

gör av det själv än att ändra miljön. 

 

Nina, Vera och Ulla menar att naturmaterial som stenar och stubbar lockar till fantasi och lek. 

De anser att barn rör sig och tränar sin motoriska förmåga genom lek i olika miljöer. Nina 

berättar om ”skogen” på förskolegården, ”sen har vi ju vår lilla skog, den är guld värd känner 

jag. För där är det ju verkligen lek som tränar motoriken. […] så jag tycker mer lek och rör på 

er”. 

  

Att vara en god förebild genom att uppmuntra till-, prata positivt om- samt själv vara fysisk 

aktiv på förskolan menar förskollärarna är av stor betydelse för att öka barns rörelseglädje. Flera 

av förskollärarna beskriver att vad de själva gjorde under utevistelsen på förskolegården 

påverkade och inspirerade barnen i deras lekar. Anna uttrycker att förskollärarna kunde vara 

mer delaktiga än de var nu och detta var något som hon ansåg var tråkigt och gärna ville 

förändra. Hon beskriver att ”tar man en boll och springer lite så blir de engagerade men tar man 

aldrig bollen som vuxen så varför ska vi göra det som barn. Då fortsätter vi med det vi håller 

på med, som vi brukar göra”. Anna trycker även på att förskolans roll i att skapa rörelseglädje 

hos alla barn är viktig eftersom de flesta barn går på förskolan. Hon berättar:  

 

De man träffar ute på idrottsaktiviteter det är ju samma familjer, samma barn […] och alla dom där 

andra. Och det är ju dom vi har, vi har ju alla barn oftast. Så kan vi få med dom lite. För är man då 

en familj som inte rör sig någonting som aldrig ser nån vuxen röra sig någonting så kan man ju 

stimulera dem lite. 

 

Förskollärarna beskriver att deras huvudsakliga roll är att utefter bästa förmåga stötta barnen 

på olika sätt under utevistelsen på förskolegården. Isabella lyfter begreppet härvarande och hon 

menar att det kan handla om att hjälpa barnen med det de tänkt och är i behov av eller se till att 

ingen trillar ner och slår sig. Vidare uttrycker förskollärarna att det ingår i deras roll att se till 

att alla barn har något att göra under utevistelsen. Nina menar att förskollärarns roll kan vara 

att ibland stötta och leda barn in i, eller under en lek alternativt introducera och leda en 

organiserad lek. 
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6.2 Arbeta med planerade aktiviteter på förskolegården för att främja fysisk aktivitet 

Det framkommer i intervjuerna att förskollärarna har ambitioner om att ha fler planerade 

aktiviteter på förskolegården som syftar till rörelse dock visar resultatet olika anledningar till 

varför det inte prioriterats. Inspiration, intresse och ansvar är tre begrepp som flertalet gånger 

lyfts fram vilket ligger till grund för huruvida aktiviteterna genomförts eller ej. Maria uttrycker 

att ”men ibland blir det att det låser sig lite, man tappar inspiration och det gör man inne också 

vissa dagar. Det är lätt att glömma utemiljön.” Maria säger även: 

 

Många pedagoger vill ju väldigt mycket och man vill ha mycket material för att kunna göra 

mer avancerade lekar men det går ju att göra lekar med kottar och pinnar med lite mer 

inspiration. Men det är så himla mycket regler som styr och sen finns det inga pengar att 

köpa in. Men det går att göra det med naturmaterial också men det är svårare att komma på 

något då känns det som. Och någon ska göra det med, ta sig tiden ja oftast är man inne i 

samma vardagslunk liksom. 

 

I intervjuerna lyfts det att tiden på förskolegården allt för ofta nyttjades till 

informationsöverföring eller att förskollärarna reflekterade över annat som inte funnits tid till. 

Maria menar att det är synd då det inte krävs så mycket för att skapa aktivitet bland barnen. 

Hon säger ”jag kan ju rita upp ett streck och börja gå balansgång själv så kommer ju barnen 

och vill vara med, eller rita cirklar som barnen kan hoppa i. Sånt är ju också för att få igång 

rörelse”. 

 

Förskollärarna berättar att de sällan under utevistelsen på förskolegården har några planerade 

aktiviteter i syfte att öka barns fysiska aktivitet utan vid vissa tillfällen gjordes spontana 

strukturerade lekar som till exempel björnen sover och kom alla mina kycklingar. Nina 

uttrycker ”vi har ganska mycket fri lek alltså att de leker själva. Men sen ibland så kanske vi 

leker lite lekar eller vi drar igång man är med i deras lekar får igång dem. Men ute är det ganska 

fritt”. Det framkommer dock i intervjuerna att förskollärarna genomförde vissa planerade 

aktiviteter utomhus men då med annat syfte än rörelse som exempelvis experiment med is på 

vintern eller att läsa böcker utomhus i skuggan på sommaren. Maria uttrycker att det var en 

kunskapsfråga hur arbetslaget såg på vikten av fysisk aktivitet och menade att det handlade om 

vilken utbildning de i arbetslaget hade. Hon säger att: 

 

Alla vet att det är bra att röra på sig men varför är det bra för barnet att göra det och hur kan vi stötta 

det här enskilda barnet. Jag tror att alla har den tanken men jag tror inte alla har en tanke varför det 
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är viktigt. […] jag tänker att […] utbildade vet ju ofta, har det där tänket kring de didaktiska frågorna, 

vad ska vi göra, hur ska vi göra för att komma dit medans en vikarie […] ser att det är bra att de 

springer ute […] men har kanske inte den djupa förståelsen varför det faktiskt är bra. 

 

När förskollärarna fick frågan om hur de arbetar med planerade aktiviteter på förskolegården, 

så framkom utöver aktiviteterna på förskolegården även vikten av att komma iväg till skogen. 

Förskollärarna såg ett tydligt samband mellan att gå till skogen kopplat till fysisk aktivitet. 

Förskollärarna lyfter att när de gick till skogen ökade barnens fysiska aktivitet genom att barnen 

fick vistas i blandad terräng där de kunde hoppa, klättra och springa. Några av förskollärarna 

berättar att de går iväg från gården cirka en gång i veckan men flera av förskollärarna berättar 

att de endast lämnar gården någon gång i månaden. Anledningarna till varför de inte kom iväg 

från förskolan skilde sig från varandra. Vera beskriver ”vi försöker komma iväg en gång i 

veckan det är vår ambition, men så har det inte varit riktigt”. Anna lyfter att det är svårt att 

komma iväg från gården på grund av många barn och för lite personal. ”det blir inte ofta det är 

när vi får tillfälle och inte har alla barn och har mycket personal, när vi får studenter blir det 

oftare. Helst hade man velat gå en gång i veckan så alla barn får möjlighet men det finns inte”. 

Det som var gemensamt för alla förskollärare var att de hade en strävan efter att kunna gå iväg 

oftare från förskolegården. 

 

6.3 Förskollärares reflektioner om ett nytt läroplansmål inom hälsa 

Genom intervjuerna framkommer att flera förskollärare inte hade läst den nya läroplanen och 

när vi berättade för dem om det nya målet och riktlinjerna så var förskollärarna positiva till att 

begreppen hälsa och fysisk aktivitet implementerats. Maria berättar att hon trodde det 

tillkommit för att medvetenheten kring fysisk aktivitet och hälsa ökat. Ulla har en hypotes att 

det tillkommit med anledning till att studier har visat att fysisk aktivitet är bra för hjärnan och 

att det leder till en förbättrad inlärnings- och koncentrationsförmåga. Hon anser att det var en 

samhällsfråga och menar att studier har visat att svenska barn är mer stillasittande och hon 

berättar: ”Ja det har ju minskat och man kan ju bli mörkrädd när man hör siffror på hur mycket 

svenska barn sitter still”. Ulla och Nina uttrycker att de trodde målen kom som en motpol till 

digitaliseringen vilket de tror kan innebära mer stillasittande. Ulla beskriver: 

 

Ja men först sitter de med plattan i två timmar sen går de och lägger sig. Det kan ju vara en motpol 

till det här med digitaliseringen i förskolan. För det är ju det vi är lite rädda för här, lite det här med 

digitaliseringen och vad man blir ålagd att göra. […] Nej, det måste vara en motpol till med 

utevistelsen och allt det är så viktigt. Jag tror det blir viktigare och viktigare att barn rör sig.  
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Anna berättar att de har diskuterat digitaliseringen i förskolan i samband med nya läroplanen. 

Hon uttrycker det dock inte som en motpol till fysisk aktivitet utan menar att fysisk aktivitet 

och digitalisering är skilda delar i läroplanen som utvecklats och fått större betydelse i den nya 

läroplanen än de har haft förut. Vidare ser hon det som bra och spännande att begreppet fysisk 

aktivitet införts, vilket även andra förskollärare lyfte fram i intervjuerna. Isabella berättar att 

hon anser det är fördelaktigt att fysisk aktivitet implementerats i läroplanen, ”det känns 

verkligen som att den förändringen behövs för att kommunen och högre upp ska förstå att 

förskolorna behöver kunna utvecklas och ändras om”. Dock framkommer det i intervjuerna att 

arbetslagen ännu inte börjat arbeta med den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Maria 

hade läst in sig på den nya läroplanen. Hon uttrycker att förskolechefen har beställt läroplanen 

till hela arbetslaget men att det varit upp till enskild förskollärare att läsa den. Hon berättar även 

att de på förskolan inte haft några gemensamma diskussioner om den. Flera av förskollärarna 

uttrycker att de ansåg att det var förskolechefens ansvar att avsätta tid för dem till att arbeta 

med den nya läroplanen. Maria menar att den innehåller nya, viktiga delar och begrepp till 

exempel undervisning. Hon säger även att det var tur att läroplanen uppkom under hennes 

utbildning och anledningen var för att de i skolan hade kunnat diskutera vad den och dess 

innehåll kunde innebära. 

 

På frågan, hur förskollärarna kan arbeta kring barns förståelse av sambandet mellan fysisk 

aktivitet och hälsa så svarade samtliga att de gjorde det genom att prata med barnen om olika 

matvanor. Förskollärarna lyfter att de har samtalat om barns vanor kring lördagsgodis och 

sockrets påverkan på kroppen. Det framkom även att de i samtal ibland fokuserade på 

vitaminernas funktion. Förskollärarna beskriver att de även samtalade med barnen om matens 

påverkan på kroppen till exempel att vi måste äta för att orka leka. Isabella berättar att hennes 

avdelning arbetade med tema kroppen vilket inkluderar fysisk aktivitet och hälsa. Ulla säger att 

de ibland hade spontana samtal kring fysisk aktivitet och hälsa med barnen vid 

måltidssituationer och gav i intervjun förslag på frågor som kan tas upp vid dessa tillfällen, 

exempelvis varför det är bra att äta samt att vara ute och röra på sig. Att arbeta med de yngre 

barnens förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa uttryckte några förskollärare 

att de uteslöt eller upplevde som svårt. Nina nämner att hon och arbetslaget ändå arbetar 

hälsofrämjande i den dagliga verksamheten genom att de på olika sätt uttrycker att kroppen mår 

bra och blir stark av rörelse.  
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Hon berättar: 

 

Vi pratar om det och säger att det är viktigt att nu måste vi ut och röra på oss och nu måste vi hoppa 

och skutta. Samtidigt som vi säger att inne kanske vi inte kan springa men ute där kan vi hoppa och 

skutta för det vill kroppen, det behöver den ju så visst pratar vi om det och att det är viktigt. 
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7. DISKUSSION 

I följande avsnitt presenteras resultatdiskussionen, där resultatet tolkas utifrån tidigare 

forskning, studiens teori samt syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka 

hur förskollärare beskriver att de utformar och nyttjar förskolegården i sin pedagogiska 

verksamhet för att stimulera barn till fysisk aktivitet. I metoddiskussionen lyfter vi fördelar och 

nackdelar med våra metodval. Avslutningsvis redogörs förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att miljön på förskolegårdarna till viss del är föränderlig genom att 

förskollärarna lägger till eller tar bort material. De aktiva val som förskollärarna har gjort för 

att inspirera barn till rörelse är att flyttat sandlådan, grävt ner stubbarna och tagit ner gungorna. 

Dessa förändringar har resulterat i att förskollärarna sett att barnen rör sig mer. Det 

framkommer att förskollärarna ville genomföra fler förändringar men kände sig begränsade på 

grund av ekonomiska skäl. Vi vill nämna att några av de förändringar pedagogerna själva 

uttryckte att de kunde göra med små medel är kostnadsfria exempelvis gav Anna som förslag 

att hon skapade rörelse genom att tillföra kottar till leken. Detta stärker vi i Løkken, Haugen 

och Röthle (2006) som anser att tillföra material inte behöver vara kostsamt om exempelvis 

naturmaterial används. 

 

På frågan om förskollärarna genomförde planerade aktiviteter utomhus, vilka syftar till rörelse 

framkom genom resultatet att samtliga förskolor berättade att de vid vissa tillfällen läste böcker 

i skuggan. En förklaring till förskollärarnas svar kan vara att de prioriterar läsaktiviteter framför 

rörelseaktiviteter, vilket Wagnsson, Löfdahl och Segerbloms (2012) studie bekräftar ofta 

förekommer bland förskollärare. En annan förklaring till förskollärarnas svar är att de helt 

enkelt ville ge oss något exempel på en planerad aktivitet på förskolegården.  En upptäckt vi 

gjorde när intervjuerna analyserades var att när respondenterna fick frågan om vad de gör så 

blev svaren några gånger istället vad de vill göra. Vi medger att vi här kunde ha varit tydligare 

och poängterat att det var fokus på vad de gör eller har gjort.  

 

Resultatet visar att pedagogerna genomförde få i förväg planerade aktiviteter under utevistelsen 

på förskolegården, vilka syftade till rörelse. Istället lät pedagogerna barnen i högre grad leka 

fritt samtidigt som pedagogerna fanns till hands i bakgrunden om barnen behövde stöd och 

hjälp. Barnen fick alltså i samspel med varandra och miljön leka samt utforska den utefter eget 
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bevåg, vilket Mårtensson (2004) bekräftar i sin studie är ett relativt vanligt förhållningssätt. I 

resultatet framkommer bland annat att barnen brukar cykla, rulla sig ned för en backe, springa 

eller klättra i klätterställning. Dessa typer av lekar tillhör det som Sandseter (2011) 

kategoriserar som risky play. Enligt Bjørgen (2012) gillar barn att vara ute på förskolegården 

och leka dessa typer av lekar eftersom de är mindre begränsade av yta och regler utomhus. 

Ellneby (2011) menar att det är genom lek i en innehållsrik och utmanande miljö som barn 

lägger grunden till sin fysiska utveckling, närmare bestämt utvecklar sin lek-, motoriska- och 

sin koncentrationsförmåga. Författaren menar även att risky play ökar vakenheten vilket leder 

till en förbättrad inlärningsförmåga. Den fria leken räcker dock inte till för att uppfylla 

läroplanens krav kring lek och lärande (Moser och Martinsen, 2010). I förskolans läroplan 

skrivs att förskollärarna ska erbjuda barnen en välbalanserad verksamhet som innefattar både 

fri och styrd lek för att på så sätt få syn på vad som behövs för att barnen ska utvecklas och lära 

sig (Skolverket, 2018). Att barn gillar att springa och klättra är något som vi tidigare erfarit men 

att barnen gärna genom leken söker spänning och utmaningar benämns som risky play är något 

nytt för oss. Att planera aktiviteter och utforma förskolegården med utgångspunkt i risky play 

tänker vi på ett meningsfullt sätt skulle kunna gynna barns rörelse.  

Det är av stor betydelse att förskollärarna är aktiva och medforskande, då de på detta sätt kan 

vara till hjälp för barnen i deras utveckling (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). I intervjuerna lyfts 

vikten av att vara härvarande samt stötta barnen i deras lek. För att förstå betydelsen av att 

förskollärarna är närvarande samt i förhållande till studiens syfte knyter vi an till begreppet 

proximal utvecklingszon. Vi lyfter även appropiering som Säljö (2015) beskriver som att göra 

något till sitt egna. Ett exempel på vad detta skulle kunna innebära från resultatet av vår studie 

är när barnen sparkar boll på förskolegården. Vi anser att närvarande förskollärarna kan med 

små medel stötta barnen att gå ifrån att sparka boll till att spela fotboll. Genom att förskollärarna 

deltar och introducerar regler både med kroppsspråk och det verbala språket för att ge barnen 

möjlighet att utveckla och lära sig fotbollens spelregler. Detta tänker vi i sin tur kan leda till 

ökad fysisk aktivitet, rörelseglädje och gemenskap som barnen kan använda sig av i livet 

utanför förskolan, vilket stärks av Ellneby (2011) som beskriver vikten av att barn får känna 

rörelseglädje i tidig ålder.  

 

Under arbetet med denna studie kom World Health Organisation’s (2019) nya riktlinjer vilka 

visar att barn inte uppnår den dagliga rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Utifrån 

Skolverkets (2017b) statistik, att majoriteten av barnen i Sverige går i förskolan samt att 

Berglind och Tynelius (2017) studie visar att barn är mer stillasittande hemma än på förskolan. 
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Således blir förskolans roll av stor betydelse för att skapa rörelseglädje som bidrar till mer 

hälsosamma vanor hos barn vilket framgår och stärks genom Annas berättelse i resultatet. Hon 

lyfter sin erfarenhet kring att det alltid är samma familjer som deltar i idrottsaktiviteter utanför 

förskolan, och menar att eftersom majoriteten av barnen går i förskolan blir det särskilt viktigt 

att pedagogerna ska verka som goda förebilder för att motivera barn till rörelse. Att 

förskollärare är goda föredömen menar Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) är av stor 

betydelse för barns hälsa eftersom förskollärare träffar barn från många olika sociala 

sammanhang. Vi menar att det är tydligt att Anna är medveten om vilka möjligheter och ansvar 

förskollärare har till att främja barns hälsa. Om de tankar som Anna beskriver skulle appliceras 

på en verksamhet anser vi att det skulle bidra till att barnen får möjlighet röra på sig mer. 

 

På frågan om hur förskollärarna kan arbeta med barns förståelse för sambandet mellan fysisk 

aktivitet och hälsa så börjar samtliga prata om bra och dålig kost, vilket inte var frågan. Vi anser 

att hälsa självklart handlar om vad vi äter men i och med att barn är mer stillasittande så är 

fysisk aktivitet minst lika viktigt för att främja barns hälsa. Våra åsikter bekräftar Engdahl, 

Brodin och Lindstrand (2006) som menar att fysisk aktivitet stärker och bygger upp kroppen, 

vilket är hälsofrämjande på olika sätt. När vi förtydligade frågan kring att vi menar fysisk 

aktivitet kopplat till hälsa, då lyfter några av förskollärarna att det är svårt men att de vid 

exempelvis påklädning i hallen uttrycker till barnen att det är bra att gå ut och röra på sig för 

att må bra. Det framkom även att några förskollärare vid måltidssituationer tillsammans med 

barnen genom samtal försökte komma fram till varför vi behöver äta samt varför det är bra att 

röra på sig. Eftersom Säljö (2005) menar att lärande är en ständigt pågående process, ser vi det 

som positivt att förskollärarna använder rutinsituationerna som ett bra tillfälle för lärande om 

hälsa. Samtliga förskollärare har likvärdig utbildning vilket Maria menar ska innebära att de till 

skillnad från outbildad personal innehar om de didaktiska frågorna: vad ska vi göra?, hur ska 

vi göra? och varför ska vi göra det?. Hon anser att genom frågorna kan förskollärarna på ett 

medvetet sätt utmana barnen för att de ska få en djupare förståelse kring vikten av att röra på 

sig. Vi anser att Maria har en betydelsefull poäng och att förskollärarnas medvetenhet bidrar 

till en högre måluppfyllelse vilket Skolverket (2017a) menar genererar i en förskola av god 

kvalitet.   

 

Vi har sett olika mönster i resultatet kring förskollärarnas tankar om barns rörelse. Ett mönster 

är att några förskollärare kände sig trygga med sin bild om att barnen rör sig tillräckligt genom 

fri lek och återkommer flera gånger i intervjuerna till att barn är tillräckligt fysiskt aktiva i den 
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fria leken så länge miljön är meningsfull för barnen. Ett annat mönster som framkommer är att 

det finns kunskap samt idéer kring hur förskollärarna är medvetna att de med enkla medel skulle 

kunna förändra utevistelsen så att den lockar till mer rörelse. Dels genom att förändra miljön 

men även genomföra fler planerade aktiviteter men, tyvärr stannar det vid endast idéer. Vår 

uppfattning efter analysen är att förskollärarna har skilda synsätt på vad som anses vara 

tillräckligt med rörelse. Synen på rörelse skiljer sig mellan förskollärarna, förklaringen finner 

vi i att betydelsen av fysisk aktivitet inte är något som samtalas eller reflekteras kring. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv fungerar språket som ett medierande redskap vilket i samspel med 

andra är en förutsättning för lärande (Säljö, 2015). Kommunikation blir således ett verktyg 

arbetslaget kan använda för att synliggöra deras tankar för att i dialog skapa ny förståelse kring 

begreppet fysisk aktivitet. Vi menar att med en ny insikt kring begreppet fysisk aktivitet och 

nya läroplanen så kan detta göra att förskollärarna går från idé till handling. Vi anser även att 

detta skulle ge förskollärarna insikt i att den fria leken inte är tillräcklig och att planerade 

aktiviteter är en förutsättning för att barn ska röra sig mer.  

 

Miljön runt förskolan kan ses som ett bra komplement till förskolans gård men på grund av 

exempelvis för låg personaltäthet så utnyttjas inte områdena omkring förskolan i så stor 

utsträckning som det hade kunnat göras (Björklid, 2005). Genom analysen framkommer att 

samtliga förskollärare hade en föreställning om att barnen är mer fysiskt aktiva i naturen än på 

förskolegården. Storli och Löge Hagen (2010) har studerat om barns fysiska aktivitetsnivå 

skiljer sig beroende på om barnen vistas på en förskolegård eller i naturen. Studien visade att 

det inte var någon markant skillnad oavsett vilken miljö barnen vistades i. Enligt resultatet i vår 

studie lyfter majoriteten av förskollärarna att de vill gå iväg mer från förskolegården men de 

känner att inte möjligheten finns på grund av personal- och tidsbrist. Detta stämmer överens 

med våra erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning och styrker vikten av att 

pedagogerna utformar och nyttjar den befintliga förskolegården till fysisk aktivitet. Att 

förskolegården är utformad på ett för barnen meningsfullt och inspirerande sätt har stor 

betydelse för att motivera barn till rörelse (Engdahl, 2014). 

 

Resultatet visar att inget arbetslag hade påbörjat arbetet med den nya läroplanen och det 

framkommer inga planer på när arbetet skulle inledas. Endast Maria hade läst den, anledningen 

till detta menade hon själv var tur eftersom den uppkom under hennes utbildning. Att fysik 

aktivitet och hälsa hade tillkommit i nya läroplanen var inget förskollärarna visste om men när 

vi berättade det så ansåg alla förskollärare att det var positivt och nödvändigt med tanke på hur 
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barnens hälsa är idag. Det kan tyckas självklart att förskollärarna inte visste vad den innehöll 

eftersom de inte läst den men värt att lyfta är att de var medvetna om andra begrepp och mål 

som tillkommit i läroplanen som till exempel begreppet undervisning och de utvecklade målen 

kring digitalisering i förskolan. Det är enligt vår mening intressant att vissa delar i läroplanen 

får större plats än andra men varför det är så framkommer inte i resultatet.    

 

I intervjuerna berättade förskollärarna att tiden på förskolegården allt för ofta används till 

informationsöverföring, vilket är synd. Det kan vara så att informationsöverföringen som sker 

mellan förskollärarna medans barnen har fri lek är en kulturellt befäst tradition som inte endast 

en ny läroplan kan förändra. Vi menar att det utöver läroplanen krävs att förskollärarna har 

engagemang, kunskap samt att arbetslaget kommunicerar aktivt om fysisk aktivitet och hälsa 

för att det ska bli en förändring. Tilläggas bör att läroplanen inte är i bruk än men från 1 juli 

2019 är det den som förskolan ska arbeta utifrån. I Skollagen står att verksamheten ska bedrivas 

i enlighet med läroplanens mål och intentioner (SFS 2010:800). Att följa läroplanen är således 

ingen valmöjlighet för arbetslaget utan ingår i förskolans uppdrag. 

 

7.2Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras hur våra val har påverkat studien. Vårt val av att använda en 

kvalitativ forskningsmetod har varit passande utifrån studiens syfte, eftersom vi genom 

intervjuer fått ta del av förskollärares berättelser kring hur förskolegården används för att främja 

barns fysiska aktivitet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att planera och förbereda 

sig inför en intervju underlättar för att det ska bli en lyckad intervju. Vi valde förskolor efter 

personlig kontakt, och innan intervjuerna diskuterades kring vem av oss som skulle intervjua 

på respektive förskola. Diskussionen mynnade ut i att den förskola intervjuaren hade en relation 

till sedan tidigare skulle hon genomföra sina intervjuer på. Vår upplevelse av att genomföra 

intervjuer på en förskola vi har en relation till sedan tidigare var att både vi och de intervjuade 

förskollärarna kände sig bekväma. Detta anser vi också bidragit till att förskollärarna vågat 

berätta mer och att samtalet redan från början var avslappnat. Bryman (2011) lyfter att ha en 

förtroendefull relation med den som intervjuas är av stor vikt samtidigt som författaren menar 

att en alltför vänskaplig relation kan leda till att intervjuerna dels blir för långa och att 

respondenten anpassar sina svar efter det som intervjuaren är ute efter. Vi anser att vi hittade 

en bra balans, intervjuerna blev inte mer än 30 min och vår känsla utifrån svaren är att 

förskollärarna inte svarade utifrån att göra oss nöjda men detta kan vi inte veta säkert. Att sex 

intervjuer var ett lämpligt antal utefter vår snäva tidsplan har vi blivit införstådda med genom 
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den tidskrävande transkriberingen. En av förskollärarna hade endast arbetat som förskollärare 

i fyra månader och på grund av det blev intervjun kortare och med mindre innehåll. I efterhand 

anser vi att ett urvalskriterium skulle varit att förskollärarna hade arbetat minst ett år på 

förskolan.  

 

När vi mailade till förskolan så valde vi att inte skriva vårat syfte ordagrant för att förskollärarna 

på samma förskola inte skulle kunna diskutera med varandra innan och förbereda svar, för vi 

ville ha spontana svar. Troligtvis hade svaren blivit mer utförligare om de hade fått 

intervjuguiden innan men vi anser att svaren nu blev mer sanningsenliga. För att få svar på vårat 

syfte så använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och dessa gjorde vi var för sig, det vill 

säga en student med en respondent. Vi anser inte att resultatet av vår studie hade blivit bättre 

om vi båda hade intervjuat varje respondent utan kanske tvärtom att respondenterna inte hade 

varit lika avslappnade och öppna om vi båda hade närvarat. Om vi kompletterat intervjuerna 

med observationer hade eventuellt resultatet blivit annorlunda då de synliggjort hur aktiva alla 

barn är samt hur pedagogerna agerar på förskolegården. Vår tanke styrks av Alvehus (2013) 

som beskriver att observationer är en bra metod för att få syn på hur människor agerar i olika 

händelser. Att göra observationer var något vi valde bort på grund av den för studien relativt 

korta tidsplanen.  

 

Det är av stor fördel att under materialinsamlingen selektera vad som ska samlas in för att inte 

drunkna i material och lättare kunna få en första överblick (Rennstam & Westerfors, 2015). 

Detta har tillämpats genom att vi har tagit del av tidigare forskning och utefter studiens syfte 

utformat intervjufrågor vilka ställdes i intervjun med förskollärarna för att få ta del av deras 

kunskaper och erfarenheter. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att använda sig av en teori 

kan vägleda forskaren att se ett fenomen på ett nytt sätt och synligöra det som tidigare varit 

otydligt. Utifrån vår tidigare kunskap tillsammans med empirin från samtalen har vi upplevt att 

sociokulturellt perspektiv blivit användbart då det fungerat som vårt mentala redskap för att 

skapa ny förståelse utifrån studiens syfte. 

 

7.3 Vidare forskning 

I denna studie har vi fått ta del av förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar med fysisk 

aktivitet i sin pedagogiska verksamhet. Vi anser det som skulle vara intressant och 

betydelsefullt är att genom barnintervjuer och barnobservationer studera barnens perspektiv på 
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fysisk aktivitet på förskolegården. Det för att bidra med kunskap kring hur förskolegården på 

ett enligt barnen meningsfullt sätt kan utvecklas för att skapa rörelseglädje. 

Som skrivits tidigare i studien så kommer den nya läroplanen träda i kraft 1 juli 2019, därför 

anser vi att det hade också varit av stort intresse att göra denna studien igen när läroplanen varit 

implementerad i cirka två till tre år. Anledningen är för att vi är nyfikna på om nya läroplanen 

påverkat hur pedagoger utformat och nyttjat förskolegården för att främja fysisk aktivitet och 

hälsa.
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Bilaga 1-Intervjuguide 

 

• När utbildade du dig?  

• Hur gammal är du? 

• Hur lång var din utbildning? 

• Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

• Vad gör ni under utevistelsen på förskolegården? 

• Har ni någon form av planerade och organiserade aktiviteter utomhus och vilka av 

dessa som syftar till rörelse? 

• Hur kan ni påverka miljöns utformning för att stimulera barnen till rörelse? 

 -Finns det något att tänka på när ni utformar miljön? 

 -Vad hade du förändrat om du fick möjligheten? Och varför? 

• Vad är din roll som pedagog i aktiviteterna utomhus?  

• Upplever du att du och dina kollegor har samma tankesätt när det gäller vikten av 

rörelse? 

-Exempelvis att man pratar om at det är kul att röra på sig, varför man ska röra på sig 

etc.  

• På vilket sätt kommer ni applicera de nya läroplansmålen inom hälsa på er 

verksamhet? 

• Något som du vill lyfta som vi inte har pratat om? 

• Stöd: Berätta mer? Kan du ge ett exempel? Hur tänker du då? Vad innebär det för...? 
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Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej 

Vi heter Cecilia Olausson och Hanna Johansson och vi genomför en studie i kursen 

Examensarbete inom ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. 

Studien handlar om hur utomhuspedagogiken skapar möjlighet till fysisk aktivitet och 

hälsa. 

Vi genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet 

på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

 

All information som genereras kommer att avidentifieras vilket garanterar att du som 

respondent inte kan bli identifierad. Uppgifterna du lämnar kommer endast användas till 

denna studie. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt 

som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld. Du har din fulla rätt att avbryta ditt 

deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta Hanna eller Cecilia.  

 

Hanna(joha1518@student.ju.se) 

Cecilia (olce1566@student.ju.se) 

Kursansvarig Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) 

 

 

Om du accepterar att delta i studien, vänligen skriv under nedan. 

 

Datum  ___________________________   

 

___________________________________________   

Förskollärares signatur och namnförtydligande 

 

___________________________________________  

 Studentens signatur och namnförtydligande  
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