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Abstrakt 
I föreliggande studie är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra 

förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån 

läroplanens intentioner. Tillhörande frågeställningar tar upp på vilket sätt förskollärare 

beskriver att de genomför arbetet med fysisk aktivitet samt vilka möjligheter och hinder 

förskollärarna beskriver som påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet. Denna 

kvalitativa studie utgår från semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare som 

arbetar på olika förskolor. Det resultat som framkommer i studien är att förskollärarna 

främst genomför fysisk aktivitet spontant eller använder fysisk aktivitet som ett medel i 

arbetet med andra mål i läroplanen. Fysisk aktivitet tycks därmed inte lika ofta vara det 

centrala målet med en aktivitet. Ytterligare visar resultatet att förskollärarna är 

medvetna om att de har ett ansvar att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan då det står i 

förskolans läroplan. Ändå verkar fysisk aktivitet vara ett ämne som inte i så stor 

utsträckning planeras för i verksamheten och är något deltagande förskollärare är eniga 

om att de behöver planera mer för. Vidare framkommer det att utemiljön, tillgång till 

material, kompetensutveckling, vikarier och studenter ses som möjligheter i arbetet med 

fysisk aktivitet. Resultatet visar även att ytorna inomhus, personalen och läroplanens 

skrivning om fysisk aktivitet istället ses som hinder och upplevs som begränsningar i 

arbetet med fysisk aktivitet.  

 

Svensk titel: ”Barn vill ju röra på sig, det spritter ju i kroppen liksom” - En kvalitativ 

studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 
 

Engelsk titel: ”Children sort of want to move their bodies, they are full of energy” - a 

qualitative study of preschool teachers descriptions of the work with physical activity in 

preschool 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, förskola, förskollärare, läroplanen 
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1 Inledning 
 

Att träning verkar kunna göra både barn och vuxna smartare kan kännas 

otroligt, men precis så är det! Det är onekligen en bra anledning för att 

uppmuntra barn att lägga ner surfplattor och mobiler och få dem att 

aktivera sig fysiskt - för vem vill inte att ens barn ska bli smartare och ha 

en hjärna som fungerar bättre? (Hansen 2016:196). 

 

Dagens samhälle bidrar till allt mindre vardagsmotion då vardagliga sysslor 

effektiviseras genom exempelvis användning av elcyklar istället för vanliga cyklar samt 

skjutsas barnen till och från aktiviteter i större utsträckning. Att barn idag tycks vara 

mindre aktiva är något som Folkhälsoguiden (2017) tar upp. Stillasittande aktiviteter har 

blivit allt vanligare bland barn och är en bidragande faktor till att deras fysiska 

aktivitetsnivå har minskat. Sollerhed (2019a) menar att en anledning till barns ökade 

stillasittande kan bero på att det finns olika uppfattningar om var barnen är fysiskt 

aktiva. Vårdnadshavare verkar tro att barnen erbjuds tillräckligt med fysisk aktivitet i 

förskolan, medan förskolepersonal tycks tro att barnen rör sig tillräckligt hemma. För att 

det ska ske en förändring gällande barns fysiska aktivitet menar Hansen (2016) att det 

bör vara större fokus på att öka barns rörelse och fysiska aktivitet i deras utbildning. 

Han beskriver att fysisk aktivitet ger positiva följder, då exempelvis inlärnings- och 

koncentrationsförmågan ökar, olika delar av hjärnan stimuleras och stress minskar. 

Även Faskunger (2008) tar upp att fysisk aktivitet bidrar till minskad oroskänsla, 

förbättrad kondition och en bättre självbild. Dessutom beskrivs vikten av att barn bör få 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet redan i tidig ålder då det bidrar till hur aktiva 

barn blir som vuxna.  

 

Idag vistas allt fler barn i förskolan under större delen av dagen, vilket innebär att 

förskolan blir en betydelsefull plats där barn får möjlighet att utöva olika 

rörelseaktiviteter som kan ge goda erfarenheter av fysisk aktivitet (Sollerhed 2019b). 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att bara genom att vistas i ojämn 

skogsmiljö, ger barn möjligheter till fysisk aktivitet. När de klättrar, springer och rullar 

tränas deras motoriska färdigheter, sinnena stimuleras och uthållighet, rörlighet och 

muskelstyrka ökar.  

 

Våra erfarenheter är att arbetet med fysisk aktivitet skiljer sig åt mellan olika förskolor. 

Varför arbetet med fysisk aktivitet ser olika ut i förskolan menar Sollerhed (2017) kan 

bero på att vissa förskollärare känner sig osäkra i ämnet, eller att förskollärarna erbjuder 

mer stillsamma aktiviteter för att få ett lugnare klimat i barngruppen. På en del förskolor 

upplever vi att planerade undervisningstillfällen gällande fysisk aktivitet är nästintill 

obefintliga då barnen anses få tillräcklig rörelse genom utevistelse och lek, medan andra 

förskolor planerar regelbundet för fysisk aktivitet i undervisningen. Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012) tar upp att arbetet med fysisk aktivitet skiljer sig åt på förskolor, då 

fysisk aktivitet kan arbetas med både som ett mål att sträva mot men också som medel 

för att nå andra strävansmål i läroplanen. Håkansson (2017) menar att det är viktigt att 

skilja på mål och medel då det endast är målet som utvärderas. Används ämnet enbart 

som medel i aktiviteter blir det svårt att utvärdera måluppfyllelsen (ibid.). Även i 

förskolans läroplan står det att estetiska ämnen, vilket inkluderar rörelse, kan arbetas 

med som både mål och medel för att ge barn förutsättningar till utveckling och lärande 

(Skolverket 2018).   
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Vidare tar läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) upp att personalen har ett ansvar 

att erbjuda och inspirera till olika rörelseaktiviteter som är lustfyllda och som bidrar till 

rörelseglädje hos barn. Fysisk aktivitet är ett begrepp som tillkommit i den nya 

läroplanen för förskolan (ibid), då begreppet inte nämns alls i föregående läroplan för 

förskolan (Skolverket 2016). Enligt förskolans läroplan ska barn erbjudas likvärdig 

utbildning oberoende av vilken förskola barnet går på (Skolverket 2018). Trots detta 

varierar arbetet med fysisk aktivitet mellan förskolor, vilket kan påverka förskolors 

likvärdighet. Johnsson (2019) skriver att förskolor runt om i Sverige har olika 

förutsättningar, vad gäller exempelvis den fysiska miljön. Dock poängteras att fysisk 

aktivitet kan bedrivas med små medel och anpassningar och att det endast är fantasin 

som sätter gränser. Detta kan tolkas som att alla barn oavsett vilken förskola de går på 

bör kunna erbjudas fysisk aktivitet under sin dag på förskolan trots att förutsättningarna 

ser olika ut. Våra erfarenheter av att det finns skillnader i förskolors arbete inom fysisk 

aktivitet är en anledning till vårt val av forskningsområde i följande studie. Därmed 

finns ett intresse att generera en ökad medvetenhet och kunskap inom området. Därför 

kommer vi utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av 

arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner.  

  

1.1 Begreppsdefinitioner 

I litteratur och tidigare forskning tycks fysisk aktivitet vara ett begrepp som har olika 

innebörd beroende av det sammanhang som det återfinns i. Därmed tydliggörs det 

nedan vilken definition av fysisk aktivitet som föreliggande studie utgår från. Syftet 

med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet 

utifrån läroplanens intentioner, därmed anses det även relevant med en 

begreppsdefinition gällande läroplanens skrivning inom området.  

 

1.1.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet förklarar Sollerhed (2017) är alla rörelser som utförs med vår 

skelettmuskulatur och som ger ökad puls, vilket kan ske i både låg- och högintensiv 

form. Vilken inverkan fysisk aktivitet har på kroppen påverkas av under hur lång tid 

aktiviteten utförs, intensiteten, ålder och biologiska förutsättningar (ibid.). Det kan 

därmed tolkas som att allt vi gör förutom att sova och att vara stillasittande är fysisk 

aktivitet. I studien har begreppet avgränsats och fokuserar på fysisk aktivitet i 

högintensiv form, vilket innebär aktiviteter där hela kroppen används som till exempel 

när barnen klättrar, springer, dansar eller utför olika bollsporter. Studien avser att 

synliggöra på vilket sätt förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk aktivitet, vilket 

innefattar förskollärares arbete med såväl planerad som spontan fysisk aktivitet.  

 

1.1.2 Läroplanens skrivning om fysisk aktivitet 

I förskolans läroplan står det i uppdraget att barn under sin dag på förskolan ska 

erbjudas olika fysiska aktiviteter i varierande sammanhang och miljöer, vilket ger 

möjlighet till att utveckla färdigheter inom rörelse och motorik. Det står även att 

förskolan ska inspirera och skapa ett tidigt intresse hos barn inom området fysisk 

aktivitet. Om dagen genomsyras av både fysisk aktivitet och näringsrik kost, kan det 

leda till att barnen får en ökad förståelse för vad som innefattar en hälsosam livsstil 

(Skolverket 2018). Begreppet fysisk aktivitet har skrivits in i uppdraget, men är däremot 

inte något som nämns under mål och riktlinjer. Under kapitel 2.2 omsorg, utveckling 

och lärande står det: “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 och sitt välbefinnande” (Skolverket 2018:13). Vidare står de under 
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riktlinjer att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin 

motoriska […] utveckling” (Skolverket 2018:15). Det här är därmed det enda som tas 

upp under mål och riktlinjer som kan kopplas till det uppdrag förskolan har vad gäller 

arbetet med fysisk aktivitet. Med koppling till föreliggande studie anses en definition av 

läroplanens skrivning relevant, för att få en större förståelse för förskollärarnas 

beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares 

beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. 

 
1.2.1 Frågeställningar 

 

• På vilket sätt beskriver förskollärare att de genomför arbetet med fysisk aktivitet? 

 

• Vad beskriver förskollärare för möjligheter i arbetet med fysisk aktivitet? 

 

• Vad beskriver förskollärare för hinder i arbetet med fysisk aktivitet?  
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2 Tidigare forskning 
 

Nedan tas tidigare forskning om fysisk aktivitet upp med utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar. För att tydliggöra forskningskapitlet har innehållet delats in i tre 

rubriker: arbetet med fysisk aktivitet, miljö och materialets betydelse samt fortbildning 

och kompetens inom ämnet fysisk aktivitet. De två sistnämnda rubrikerna synliggör 

möjligheter och hinder i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. I nedanstående kapitel 

används både benämningen förskollärare och förskolepersonal, vilket är ett medvetet 

val då en del studier är genomförda med förskollärare och en del med all personal i 

förskolan. Deltagarna i studierna har olika erfarenheter och utbildningsnivå, vilket 

möjligtvis kan påverka resultatet och därför gör vi inte en generell benämning trots att 

föreliggande studie fokuserar på förskollärare. Fysisk aktivitet verkar inte vara ett så 

studerat ämne i svenska förskolor, därmed är mestadels av forskningen som tas upp 

gjord i andra länder. Det här kan ses som problematiskt eftersom barnomsorgen i andra 

länder skiljer sig mot svensk barnomsorg. Dessutom är större delen av vald tidigare 

forskning genomförd med hjälp av observationer, vilket inte är ett forskningsverktyg 

som används i föreliggande studie. Trots detta har ändå nedanstående forskning valts då 

vi anser att studiernas resultat kan relateras till föreliggande studies syfte.   

 

2.1 Arbetet med fysisk aktivitet 

Brown, Smith Googe, McIver och Rathel (2009) undersöker om planerade 

undervisningssituationer som förskollärare leder ökar barns fysiska aktivitet under 

utevistelsen på förskolan. I studien, som är gjord i USA, mäter författarna genom 

observationer barns aktivitetsnivå i planerade undervisningssituationer för att sedan 

jämföra med barns spontana aktiviteter utomhus. Det resultat som framgår är att barns 

fysiska aktivitet ökar när förskollärarna planerar för fysisk aktivitet utomhus jämfört 

med barns spontana aktivitet utomhus. När förskollärare visar engagemang, stöttar och 

uppmuntrar barn, anses barns fysiska aktivitet öka i förskolan. Det här resultatet står i 

motsats till det som Wilke, Opdenakker, Kremers och Gubbels (2013) kommer fram till 

i sin studie, där de undersöker förskolepersonalens engagemang att arbeta med fysisk 

aktivitet med barn i åldrarna noll till fyra år. De har gjort 20 intervjuer med 

förskolepersonal från olika förskolor i Nederländerna. I resultatet framkommer det att 

förskolepersonalen anser att barn i hög utsträckning är fysiskt aktiva utomhus och 

menar att de inte behöver engagera sig och delta i barns lek när de är ute. 

Förskolepersonalen ser det som viktigt att låta barn leka själva utomhus och att de 

genom leken får tillräcklig fysisk aktivitet. Ytterligare har Copeland, Kendeigh, 

Saelens, Kalkwarf och Sherman (2012) undersökt vilka fördelar och begränsningar som 

förskolepersonal ser i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. Studien är gjord i USA 

där 49 yrkesverksamma i förskolan har intervjuats. I jämförelse med det resultat som 

Wilke m.fl. (2013) kommer fram till, visar istället Copeland m.fl. (2012) resultat att 

barns fysiska aktivitet på lekplatsen kan hämmas om förskolepersonalen inte är 

delaktiga med barnen. Det visar sig att barn som vistas på samma utegård, har olika 

grovmotoriska erfarenheter vilket tycks grundas i förskolepersonalens varierande 

engagemang och deltagande i barns aktiviteter under utevistelsen. Resultatet visar även 

att en del förskolepersonal ser utevistelsen som en paus och ett tillfälle att samtala med 

kollegor och anses ha en negativ påverkan på barns fysiska aktivitet utomhus.  

 

Vidare undersöker Derscheid, Umoren, Kim, Henry och Zittels (2010) 

förskolepersonals åsikter gällande arbetet med fysisk aktivitet. Studien är genomförd i 

USA med hjälp av frågeformulär och observationer av fokusgrupper, sammanlagda 
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deltagare i studien var 360 personer. Resultatet visar att förskolepersonalen är överens 

om att fysisk aktivitet och daglig rörelse är viktigt för hälsan och att det är deras ansvar 

att planera undervisningssituationer för att ge barn dagliga rörelsemöjligheter. 

Förskolepersonalen är även enade om att det är deras uppgift att främja och inspirera till 

fysisk aktivitet. Däremot ser Tucker, Van Zandvoort, Burke och Irwin (2011) att 

förskolepersonalen i deras studie har en annan syn på hur arbetet med fysisk aktivitet i 

förskolan bör bedrivas. Studien är genomförd i England och det har gjorts åtta intervjuer 

med totalt 54 personer genom fokusgrupper från olika förskolor. Syftet med studien är 

att synliggöra barns fysiska aktivitetsnivå samt förskolepersonals tankar kring huruvida 

barns fysiska aktivitetsnivå kan öka i förskolan. I resultatet framgår det att 

förskolepersonalen anser att barn är fysiskt aktiva på förskolan då de springer och leker 

en stor del under dagen. Flera timmar under dagen är de ute och en del barn är under 

utevistelsen ständigt aktiva, medan andra barn ägnar sig åt mer stillasittande aktiviteter. 

Förskolepersonalen menar att hur aktiva barnen är grundas i deras personligheter, då en 

del barn föredrar mer stillsamma aktiviteter medan andra barn har ett behov av att vara 

mer aktiva. Resultatet visar att barn tycks vara tillräckligt fysiskt aktiva under dagen på 

förskolan. Dock är det inget förskolepersonalen planerar, då barnen är fysiskt aktiva 

utan att förskolepersonalen strukturerar för det (ibid.).  

 

Elofsson, Englund Bohm, Jeppsson, och Samuelsson (2018) undersöker om barn 

utvecklar mer matematiska färdigheter när fysisk aktivitet och musik används som 

arbetssätt. Studien är gjord i Sverige och 53 barn observerades. I resultatet framgår det 

att hypotesen verifieras. Barnen i studien utvecklar sina matematiska färdigheter i större 

utsträckning om undervisningen genomsyras av fysisk aktivitet och musik jämfört med 

de undervisningssituationer där det endast samtalar om matematik. Ett exempel på en 

aktivitet är att barnen hoppar och sjunger tallinjen. Även i Mavilidi, Okely, Chandler, 

Cliff och Paas (2015) studie har fysisk aktivitet använts för att utveckla kunskaper om 

barns ordförråd i ett främmande språk. Studien är gjord i Australien på 125 barn och 

metoden de använder innefattar tre olika steg, då de först ger instruktioner till barnen, 

observerar deras lärande, för att sedan testa barnens kunskaper. Syftet med studien är att 

undersöka om barn i större utsträckning tillägnar sig ord i ett främmande språk genom 

att använda rörelser under inlärningstillfället. Om barnen exempelvis skulle lära sig 

ordet fjäril sa de ordet verbalt samtidigt som de gjorde rörelser som en fjäril (ibid.). 

Båda studierna synliggör hur fysisk aktivitet kan användas som metod för att arbeta med 

andra ämnen i förskolan.  

 

2.2 Miljö och materialets betydelse 

Ytterligare ett resultat som Wilke m.fl. (2013) kommer fram till är att inomhusmiljön 

upplevs begränsande för barns fysiska aktivitet och att det kan upplevas för livligt med 

fysisk aktivitet inomhus. Även regler för barn att förhålla sig till såsom att inte springa 

inomhus begränsar deras rörelsemöjligheter. Resultatet visar också att det finns en 

önskan från förskolepersonalen till mer utmanande material utomhus, då de tror att det 

kan inspirera barn till mer rörelse. En annan begränsande faktor som förskolepersonalen 

nämner är vädret, då de uttrycker att de inte går ut när det regnar. Likaså belyser Tucker 

m.fl. (2011) vikten av material och utrymme i den fysiska miljön samt andra resurser 

för att bedriva fysisk aktivitet i förskolan. Förskolepersonalen tar upp att de har idéer 

och ambitioner för att främja barns fysiska aktivitet, men att de inte har ekonomi till att 

köpa in det material och redskap de önskar. Resultatet visar att brist på material, små 

utrymmen och lokaler upplevs vara hinder i arbetet med fysisk aktivitet. Ett liknande 

resultat går att se i Gubbels, Van Kann och Jansens (2012) studie, där de undersöker 

sambandet mellan barns fysiska aktivitet och den fysiska miljöns utformning och 
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material på förskolor i Nederländerna. Genom observationer på 175 förskolebarn mäts i 

vilken grad barnen är aktiva. Resultatet som framgår är att miljön och vilket material 

som erbjuds har betydelse för i vilken grad barn är fysiskt aktiva. Inomhus kan 

förutbestämda regler och begränsad yta påverka barns möjlighet till fysisk aktivitet. 

Samtidigt kan redskap som oftast ses som främjande för fysisk aktivitet utomhus, som 

till exempel rutschkana och gungor istället få motsatt effekt, då barn blir mycket 

stillasittande under de aktiviteterna. I studien poängteras därmed vikten av att reflektera 

över i vilken grad den fysiska miljön främjar barnets aktivitetsnivå. Vidare undersöker 

Schlechter, Rosenkranz, Fees och Dzewaltowski (2017) barns fysiska aktivitet under 

förskoledagen utifrån miljö och sammansättning av barngrupp. Studien genomfördes i 

USA där de genom observationer mätte 73 barns fysiska aktivitet. Resultatet visar att 

barn är betydligt mer aktiva utomhus jämfört med inomhus. De visar sig också mer 

gynnsamt att dela barngruppen i mindre grupper, eftersom de då blir mer aktiva än när 

de är i större grupper.  

 

Bjørgen (2016) har gjort en observationsstudie på 24 barn i Norge och synliggör om 

barns fysiska aktivitetsnivå skiljer sig om de är på förskolans utegård jämfört med om 

de är i en naturlig miljö som till exempel skogen. Resultatet visar att barn har högre 

fysisk aktivitetsnivå när de befinner sig i skogen jämfört med om de befinner sig på 

förskolans utegård. Skogsmiljön inspirerar till spontana rörelseaktiviteter som innefattar 

snö, vatten, träd och pinnar. Även Storli och Hagen (2010) undersöker om det är 

skillnad på barns fysiska aktivitetsnivå i förhållande till miljön de vistas i. Dock skiljer 

sig resultatet mot föregående studies resultat. De har mätt barns fysiska aktivitetsnivå 

och observerat barnen både på förskolans utegård men även i skogsmiljö utanför 

gården. Resultatet visar ingen markant skillnad på barns fysiska aktivitetsnivå kopplat 

till miljön. Den enda skillnaden som framkommer är att barnen väljer olika typer av 

lekar beroende på om de vistas på förskolans utegård eller i skogsmiljö. På förskolans 

utegård väljer barnen exempelvis att cykla, gräva i sandlådan och klättra i 

klätterställningar, medan de i skogsmiljö rör sig i ojämn terräng och samlar löst 

naturmaterial som de använder till olika lekar. 

 

2.3 Fortbildning och kompetens inom ämnet fysisk aktivitet 

Howie, Brewer, Brown, Pfeiffer, Saunders och Pate (2014) har gjort en studie i USA 

med 16 förskolor. Deras avsikt är att öka arbetet med fysisk aktivitet på förskolor, 

genom att erbjuda ett färdigt program som förskollärare planerar in i det dagliga 

schemat under tre års tid. Under genomförandet av studien erbjuds deltagande 

förskollärare workshops där de diskuterar och delar med sig av sina erfarenheter 

tillsammans med andra förskollärare. Deltagarna får dessutom regelbunden återkoppling 

från författarna i studien. Resultatet som framkommer är att deltagarnas kompetens att 

arbeta med området fysisk aktivitet i förskolan har ökat, vilket gör att de uppfattar 

arbetet mer meningsfullt. Deltagarna upplever det positivt att dela med sig och ta del av 

andra förskollärares erfarenheter gällande hur arbete med fysisk aktivitet kan se ut. 

Resultatet visar även skillnad i förskollärarnas kompetens från första till sista året 

gällande hur de arbetar och planerar för fysisk aktivitet och de ser inte lika mycket 

utmaningar att få in det i det dagliga schemat i slutet av studien som de gjorde i början. 

Att förskolepersonal efterfrågar mer utbildning och kunskap inom fysisk aktivitet är 

något Tucker m.fl. (2011) synliggör i sitt resultat. Det framgår att förskolepersonalen 

önskar mer tid till att sitta ner med kollegor för att diskutera och utbyta idéer med 

varandra och på så sätt utveckla arbetet med fysisk aktivitet. Förskolepersonalen 

efterfrågar även att ha en ansvarig person som är insatt i ämnet och som driver arbetet 

framåt. Även i Jonssons (2011) resultat synliggörs vikten av förskollärares kompetens i 
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arbetet med olika ämnesområden, då det påverkar val och innehåll. Det framgår att 

osäkerhet inom ämneskunskaper kan bidra till att vissa områden väljs bort att arbeta 

med. På så vis kan kompetensutveckling inom ett område bidra till att personalen 

känner självsäkerhet och trygghet att arbeta med ett visst ämne. Jonssons studie är gjord 

i Sverige och har genomförts med intervjuer (ibid.).   

 

2.4 Sammanfattning 

I tidigare forskning visas skillnader i hur arbetet med fysisk aktivitet genomförs och 

vilka faktorer som kan möjliggöra eller ses som hinder i arbetet kopplat till miljö, 

material, kompetens och fortbildning. En del förskollärare anser att det är deras uppgift 

att planera för fysisk aktivitet utomhus och på så sätt öka barns fysiska aktivitet, medan 

en annan studie tar upp att barn tycks få tillräcklig rörelse när de är ute och leker fritt 

utan stöd från förskolepersonal. Dock visar ytterligare en studie att om förskolepersonal 

inte är delaktig i barns lek utomhus så tycks barns fysiska aktivitet hämmas. Studier 

visar även att fysisk aktivitet verkar användas och vara fördelaktigt för att lära om andra 

ämnen i förskolan.  

  

Synen på material och miljö skiljer sig åt i studierna. Utmanande material anses 

betydelsefullt för att inspirera och motivera barn till rörelse. Dock tar en studie upp att 

det behövs ett medvetet tänk om vad barn erbjuds i utemiljön då vissa material istället 

kan ha motsatt effekt och hämma barns fysiska aktivitet. Vad gäller miljön är det flera 

studier som tar upp att inomhusmiljön och trånga lokaler kan vara begränsande i arbetet 

med fysisk aktivitet och att utomhusmiljön tycks vara mer fördelaktig för barns fysiska 

aktivitetsnivå. Det verkar dock finnas en oklarhet gällande vilken utemiljö som mest 

främjar barns fysiska aktivitet. Då en studie visar att barn är som mest aktiva i 

skogsmiljö, medan en annan studie visar att barn är lika fysiskt aktiva på förskolans 

utegård såväl som i skogsmiljö. Slutligen visar ytterligare studier att 

förskolepersonalens kompetens inom fysisk aktivitet har betydelse för hur och i vilken 

utsträckning de arbetar med ämnet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
 

Det ena teoretiska ramverket som studien utgår från är ett didaktiskt perspektiv. 

Perspektivet väljs då studien vill synliggöra förskollärares beskrivningar av deras arbete 

med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Det andra teoretiska 

ramverket som studien utgår från är ramfaktorteorin, vilket väljs då studien även vill 

synliggöra faktorer som kan ses som möjligheter eller hinder i arbetet med fysisk 

aktivitet i förskolan. Vi har valt både didaktiken och ramfaktorteorin, då vi anser att 

båda behövs för att besvara studiens syfte, däremot används de separat i analyserna. 

Ramfaktorteorin kan ses som mer övergripande och visar på faktorer som kan påverka 

förskollärarnas arbete, vilket benämns som yttre och inre faktorer. Didaktiken är mer 

avgränsad och synliggör istället de val, kopplat till vad, hur och varför, som 

förskollärarna beskriver i sitt arbete med fysisk aktivitet. Vi tänker därmed att de två 

teoretiska ramverken kompletterar varandra och bidrar till en helhetsbild av 

förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med fysisk aktivitet i förskolan. 

 

3.1 Didaktik 

Östman (2000) förklarar att didaktik handlar om de val lärare gör inför 

undervisningstillfällen. Didaktiska val beskriver Bruhn (1954) dels utgår från 

undervisningens innehåll, det vill säga vad som ska läras ut samt undervisningens form 

som handlar om hur något ska läras ut. Han menar att det inte finns ett enda fungerande 

sätt att lära ut, utan det är något som skiljer sig åt mellan olika undervisningstillfällen. 

Östman (2000) menar att de val som lärare gör påverkas av vad som är aktuellt i 

samhället och är därmed något som ständigt förändras. I likhet med detta skriver Osnes, 

Skaug och Eid Kaarby (2012) att lärares värderingar, människosyn och samhällssyn 

ligger till grund för de didaktiska val som görs vid planering av undervisning, 

exempelvis skiljer det sig åt vad lärare prioriterar och ser som viktigt innehåll i 

undervisning. De val som lärare gör vid planering av undervisning har betydelse för 

vilket lärande barn erbjuds (Östman 2000). Dessa val utgår från didaktikens grundfrågor 

som Selander (2012) skriver om, vilka är vad som ska läras, hur det ska läras samt 

varför det ska läras och är något som läraren bör ta hänsyn till.  

 

Vidare tar Jonsson (2011) upp begreppet nuets didaktik, som handlar om att göra olika 

didaktiska val i spontana situationer som uppstår i förskolan. Det innebär att 

förskollärare behöver vara närvarande och ha kunskap om barns erfarenheter för att 

kunna möta barnen utifrån deras perspektiv och bidra med ny kunskap i spontana 

situationer. Nuets didaktik handlar även om att förskollärare bör ha goda 

ämneskunskaper, ett förstående förhållningssätt, vara närvarande och ha en strävan att 

närma sig ett barnperspektiv. Hon poängterar även att barns utveckling och lärande 

främst sker i spontana situationer, då det förekommer fler spontana situationer än 

planerade tillfällen under en dag på förskolan. Därmed anses förskollärare ha ett ansvar 

att ta tillvara på här och nu situationer samt göra didaktiska val i spontana situationer 

som uppstår, för att på så sätt ge barn de bästa möjligheterna till utveckling och lärande. 

Det framgår även att lärarna vid spontana lärtillfällen mer ser till barnens behov och 

intressen och verkar inte lika mycket fokusera på styrdokumenten vid dessa tillfällen 

(ibid.).  

 

Föreliggande studie undersöker förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk 

aktivitet. Därmed kommer resultatet analyseras utifrån de didaktiska frågorna med 

fokus på vad förskollärarna planerar för i undervisningen, det vill säga vad som ska 



  
 

11 

läras. Men även hur fysisk aktivitet ska läras samt varför förskollärarna anser att det ska 

läras. För att kunna analysera om förskollärarna genomför spontana situationer med 

fysisk aktivitet, så väljs även begreppet nuets didaktik. Det didaktiska perspektivet med 

tillhörande begrepp används för att kunna analysera resultatet utifrån studiens första 

frågeställning. 

 

3.2 Ramfaktorteorin 

Redan på 1960-talet undersökte Dahllöf (1967) huruvida organisatoriska ramar påverkar 

undervisningsprocessen. Han menar att det inte endast går att se till elevers 

kunskapsnivå och bakgrund utan hänsyn behöver även tas till något han benämner som 

processvariabler. Processvariabler delas in i tid och målnivå, där tidsvariabler är kopplat 

till tiden eleverna ägnar åt ett visst ämne och målnivån handlar om att se till det 

kunskapsmål som eleverna ska uppnå, vilket är något som benämns som yttre ramar. En 

annan som vidareutvecklat ramfaktorteorin är Lundgren (1999), som menar att det finns 

ramar som påverkar undervisningen och att ramarna antingen möjliggör eller hämmar 

undervisningsprocessen. Vidare kan ramfaktorteorin ses som en modell vid planering av 

undervisning och utbildning, där planering bör göras efter vad som anses möjligt inom 

bestämda ramar.  

  

Lindblad, Linde och Naeslund (1999) beskriver både yttre och inre faktorer som kan 

påverka undervisningen och menar att inte endast en av dessa bör beaktas i 

ramfaktorteorin. Exempel på inre faktorer som nämns är lärares värderingar och val av 

handling och dessa är svåra att få syn på och upp till betraktaren att tolka. De yttre 

faktorerna påverkas av politiska beslut, vilket exempelvis kan handla om tid och 

gruppstorlek (ibid.). Lärare bör vara medvetna om att det finns faktorer i undervisningen 

som är påverkningsbara, men det finns också faktorer som inte går att påverka. Yttre 

ramfaktorer som lärare inte kan påverka är exempelvis skollag, läroplan, 

organisationens struktur, materiella resurser och fysisk miljö (Imsen 1999). 

  

Ramfaktorteorin väljs eftersom studiens utgångspunkt är att synliggöra faktorer som 

förskollärare ser som möjligheter eller hinder i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan, 

därmed blir fokus på andra och tredje frågeställningen. I förskollärarnas utsagor 

gällande deras arbete med fysisk aktivitet i förskolan analyseras resultatet utifrån 

begreppen yttre och inre faktorer. Då begreppen kan ge en inblick i vad förskollärare 

anser hindrar eller möjliggör arbetet med fysisk aktivitet. 
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4 Metod  
 

Nedan beskrivs val och tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte som är att 

synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 

utifrån läroplanens intentioner. I kommande kapitel redovisas studiens metodansats, 

datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data och etiska överväganden. 

 

4.1 Metodansats  

För att kunna besvara studiens syfte har kvalitativ metod använts. Allwood och Erikson 

(2017) tar upp att inom kvalitativ metod finns ett intresse att undersöka människors 

upplevelser och beskrivningar av ett studieobjekt. Fördelar som Denscombe (2018) 

nämner med kvalitativ metod är att insamlad data ofta blir omfattande och utförlig, 

vilket oftast är eftersträvansvärt och fördelaktigt i småskalig forskning. Till skillnad från 

kvantitativ metod som främst används i större studier och som ofta har till avsikt att 

basera resultatet på mätningar. I föreliggande studie har det endast varit ett fåtal 

deltagare, det har även funnits en strävan att samla in utförliga beskrivningar från 

förskollärarna gällande deras arbete med fysisk aktivitet. Utifrån detta anses kvalitativ 

metod därför vara mest lämplig i denna studie.  

 

4.2 Datainsamling 

Eftersom studien eftersträvar förskollärares beskrivningar har intervjuer av 

semistrukturerad karaktär valts som forskningsverktyg för datainsamling. Vi har gjort 

intervjuer med fyra förskollärare och de har varit personliga då förskollärarna 

intervjuats enskilt vid olika tillfällen. Denscombe (2018) tar upp att intervju är ett 

användbart forskningsverktyg för att närma sig en persons tankar, erfarenheter och 

beskrivningar. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår från 

färdigformulerade frågor, men uppmuntrar under intervjutillfället informanten att 

utveckla sina svar. Fördelar med personliga intervjuer är att de kan vara enkla att 

anordna då det inte är så många människor att ta hänsyn till. Även transkriberingen av 

personliga intervjuer underlättar när det bara är en informant, eftersom intervjuarna då 

inte behöver ta sig tid till att urskilja olika röster i den inspelade intervjun (ibid.). 

 

4.3 Urval 

Studien vill synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet och 

tänkbara möjligheter och hinder som kan finnas i arbetet. Därmed har vi valt ut fyra 

förskollärare från fyra olika förskolor inom samma kommun i södra Sverige. Två av 

förskolorna är belägna i en medelstor stad och två i en mindre ort. Valet att ha olika 

förskolor har gjorts då de har olika förutsättningar för sitt arbete, vad gäller exempelvis 

miljö, material och kompetens inom området. Vi har tagit kontakt med fyra 

förskollärare, som kan ge viktig data till studien. Valet gjordes eftersom det enligt 

läroplanen (Skolverket 2018) är förskollärare som ansvarar för undervisning i förskolan. 

Att välja personer och platser som anses relevanta för ämnet förklarar Denscombe 

(2018) som subjektivt urval. Urvalet som gjorts i föreliggande studie utgår även från 

aspekter som tid och avstånd då studien gjorts under begränsad tid, vilket Denscombe 

(2018) beskriver som bekvämlighetsurval. 

  

Nedan i tabellen presenteras de fyra förskolorna och förskollärarna som deltagit i 

studien. Namnen på förskolorna och deltagande förskollärare i studien är fiktiva. I 
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tabellen synliggörs även förskollärarnas arbetslivserfarenhet och eventuell 

kompetensutveckling inom fysisk aktivitet. 

 

Förskola Förskollärare Arbetslivserfarenhet som  

förskollärare 

Kompetens- 

utveckling 

Tranan Tina 33 år Nej  

Vargen Vega  30 år Ja 

Getingen Gina 17 år Ja  

Kaninen Kajsa 26 år Ja 

 

Ingen av deltagande förskolor har en specifik profil, däremot ser deras förutsättningar 

utomhus olika ut. Getingen och Kaninen har skogspartier och ojämn terräng på sina 

utegårdar, vilket de andra två förskolorna inte har. Tranans utegård har både plana och 

sluttande ytor bestående av gräs och en asfalterad cykelbana, medan Vargen främst har 

plana ytor där en stor del av utegården är asfalterad. Vargen, Getingen och Kaninen har 

nära till ett skogsområde, medan förskolan Tranan är belägen lite längre från en skog 

men ändå inom gångbart avstånd. Vargen har flera olika fasta lekredskap på sin utegård, 

så som gungor, rutschkanor, sandlådor, lekstuga och klätterställning. Likaså har Tranan 

en del fasta lekredskap på sin utegård som till exempel rutschkana, lekstuga, sandlådor 

och gungor. Däremot har Getingen och Kaninens utegård inga fasta lekredskap förutom 

sandlådor. 

  

Både Vega, Gina och Kajsa har fått kompetensutveckling inom fysisk aktivitet. Vega 

har gått en fempoängs utbildning inom fysisk aktivitet utöver förskollärarutbildningen. 

Hon har även gått kurser privat i och med att hon är ledare för barngymnastik på 

fritiden. Vidare berättar Vega att de haft kompetensutveckling på förskolan vid flera 

tillfällen, där personer har varit ute och inspirerat till olika rörelseaktiviteter. Gina har 

läst en kurs inom fysisk aktivitet i förskolan på universitetsnivå. Ytterligare har Kajsa 

gått en fördjupningskurs en termin efter hennes förskollärarexamen, där rörelse var en 

del i kursen. 

 

4.4 Genomförande 

Förfrågan om deltagande och ett missiv (se bilaga A) har skickats ut till de valda 

förskolorna. Ett muntligt godkännande gavs från medverkande förskollärare innan 

intervjutillfället. Vid utformning av intervjuguide (se bilaga B) har vi utgått från 

föreliggande studies syfte, frågeställningar och valda teorier. Kihlström (2007a) 

poängterar att intervjufrågor ska ge svar på studiens frågeställningar. Därför har vi 

kategoriserat intervjufrågorna utifrån de valda frågeställningarna, för att på så sätt 

tydligare kunna se om intervjufrågorna täcker frågeställningarna. Intervjufrågorna har 

granskats av vår handledare och en provintervju har gjorts med en person som arbetar 

inom förskola, då vi ville upptäcka möjliga oklarheter i intervjuguiden. En av de 

deltagande förskollärarna ville i förväg se intervjuguiden. Därför valde vi att skicka ut 

intervjuguiden till alla förskollärare i studien, så att förutsättningarna blev lika för alla. 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på förskolorna. Fördelar med att genomföra 

intervju på avskild plats menar Thomsson (2010) är att informanten kan uttrycka sig 

utan att bli avbruten eller behöva oroa sig för att obehöriga hör. Det underlättar även för 

intervjuarna att ha fokus och kunna ta till sig det informanten säger utan olika 

störningsmoment. 
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Intervjuerna har spelats in, vilket har varit en hjälp för att kunna lyssna på intervjuerna 

flera gånger vid transkriberingen. Denscombe (2018) tar upp fördelar med 

ljudupptagning och menar att det underlättar för att få med allt informanten säger. 

Däremot menar Thomsson (2010) att intervjuare bör ha kännedom om att informanter 

kan uppleva ljudupptagning som besvärande då det kan kännas obehagligt att 

intervjuarna i efterhand kan lyssna på det inspelade materialet. Det kan även bidra till 

att informanterna upplever större krav på hur de uttrycker sig. Vidare belyser 

Denscombe (2018) att vid intervjutillfället bör intervjuaren vara uppmärksam på att 

följa upp och utveckla informantens svar. Även Kihlström (2007a) tar upp viktiga 

aspekter att tänka på vid intervju såsom att ställa följdfrågor, tillåta tystnad och tid för 

eftertanke. Hon skriver även att frågor som endast går att svara ja och nej på samt 

ledande frågor bör undvikas. Det som författarna tar upp är något som vi tagit i 

beaktande. Dessutom valde vi att vara delaktiga båda två vid intervjutillfällena. Det här 

är något som Thomsson (2010) menar kan vara fördelaktigt då båda intervjuarna blir 

ansvariga för att ställa frågor och följa upp informantens svar. 

 

4.5 Bearbetning av data  

Vid bearbetning av data skriver Kihlström (2007a) att det första steget efter en intervju 

är att transkribera de inspelade intervjusvaren. Vi valde att dela upp intervjuerna och 

transkriberade två intervjuer var för att vara så tidseffektiva som möjligt. Därefter läste 

vi igenom alla fyra transkriptionerna flera gånger för att sedan kategorisera 

intervjusvaren genom färgkodning utifrån våra tre frågeställningar. Inom varje kategori 

synliggjordes därmed mönster och variation i intervjusvaren, vilket sedan strukturerades 

upp i underkategorier för att tydliggöra studiens resultat. Att bryta ner och kategorisera 

intervjusvar benämner Denscombe (2018) som en del i en innehållsanalys. Han belyser 

dessutom betydelsen av att använda citat för att synliggöra informanternas utsagor, då 

det kan stärka resultatet i en studie, vilket även är något som vi valt att göra i 

resultatkapitlet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vid forskning finns det höga krav på forskarna då de har ett ansvar för deltagarna i 

studien och att genomförandet sker på korrekt sätt (Vetenskapsrådet 2017). Det finns 

fyra etiska huvudkrav som behöver tas i beaktande vid forskning, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet togs hänsyn till då ett missiv skickades ut 

till samtliga deltagande förskolor, där information och syftet med studien beskrevs samt 

upplyste vi att deltagandet är frivilligt. Inför intervjun gav vi förskollärarna möjlighet att 

samtycka till att medverka i studien och på så sätt togs samtyckeskravet i beaktande. I 

studien har även deltagande förskolor och förskollärare tilldelats fiktiva namn för att 

undvika att de ska kunna identifieras, på så sätt har konfidentialitetskravet tagits hänsyn 

till. För att ta nyttjandekravet i beaktande har det insamlade materialet endast använts 

till föreliggande studie som kommer publiceras i databasen DiVA, däremot kommer 

transkribering och inspelat material raderas när studien är slutförd. 
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5 Resultat och analys 
 

I kommande kapitel kommer resultatet från intervjuerna presenteras och kategoriseras 

utifrån studiens tre frågeställningar för att besvara studiens syfte. Varje frågeställning 

utgör en huvudrubrik, där det endast under första huvudrubriken tillkommer 

underrubriker. Efter varje huvudrubrik görs en resultatanalys utifrån studiens bakgrund, 

teoretiska ramverk och tidigare forskning. 

 

5.1 Arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 

I följande avsnitt redogörs förskollärarnas beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i 

förskolan. Avsnittet är indelat i fyra underrubriker: fysisk aktivitet som mål, fysisk 

aktivitet som medel, spontan fysisk aktivitet och förskollärares roll i arbetet med fysisk 

aktivitet. 

 
5.1.1 Fysisk aktivitet som mål 

Tre av förskollärarna ger exempel på tillfällen då de planerar för aktiviteter där fysisk 

aktivitet, rörelse och motorik är målet som de arbetar mot. Gemensamt i Vega och Tinas 

utsagor är att de ibland planerar för att gå till färdiga motorikbanor med barnen som 

finns i anslutning till förskolans utegård, där barnen ges möjlighet att springa, hoppa 

och balansera. Likaså beskriver Gina att de anordnar egna hinderbanor för barnen på 

förskolans gård där barnen får träna på att hoppa över och krypa under hinder. De 

använder även rockringar som barnen kan krypa i och ur eller hoppa jämfota i. Vid 

samlingen nämner Gina dessutom att de brukar ge barnen olika uppdrag som till 

exempel att åla, krypa eller hoppa till sin plats för att på så sätt se barnens motoriska 

färdigheter. Även att hoppa som en sprattelgubbe och dans är aktiviteter som de ibland 

planerar in vid samlingen. Samtidigt berättar Vega att de brukar få in fysisk aktivitet vid 

samlingen genom att leka olika lekar runt mattan, exempelvis följa John, sprattelgubbe, 

twisthopp och “huvud, axlar, knä och tå”. Tabata, som är en sorts intervallträning, är 

också något hon nämner att de planerar för att göra tillsammans med barnen så att de får 

träna olika rörelsemönster. Hon berättar även att de planerar in fysisk aktivitet under 

utedagen. 

 
Ja då om man säger på utedagen så kanske vi har sånna uppdragskort och 

att man då får uppdrag att man ska göra en hinderbana eller att man gör 

någon lek eller så och då planerar vi då utifrån det (Vega).  

 

Vega nämner dessutom att de har Bamse som tema och att de inom temat använder sig 

av aktivitetskort där barnen ges möjlighet att röra på sig. De fokuserar även på att prata 

om begreppen motorik, rörelse och koordination och dess innebörd. Likaså tar Tina upp 

att de använder sig av Bamses aktivitetskort och gör planerad gymnastik vid olika 

tillfällen, även rörelsesånger är vanligt förekommande vid samlingen. Ytterligare 

berättar Tina att när de går till skogen brukar de planera var i skogen de ska gå, för att 

det ska vara gynnsamt för barnen och för att de ska få tillfälle att klättra, upptäcka och 

undersöka.  

 
5.1.2 Fysisk aktivitet som medel 

Samtliga förskollärare nämner att de får in fysisk aktivitet när de arbetar med andra 

strävansmål i läroplanen. 
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Alltså att vi har någon aktivitet där vi rör oss. Det gör man ju, fast då 

tänker vi nog på andra. Eh att dom ska ha annat lärande då, men det blir 

ju rörelse och motoriska övningar samtidigt (Kajsa).  

 

Vidare nämner Tina, Vega och Gina att de får in fysisk aktivitet i arbetet med 

matematik. Gina berättar att de har matematik som tema och att fysisk aktivitet kan vara 

en hjälp i arbetet mot läroplansmålet gällande matematik. Exempelvis menar Gina att en 

hinderbana ger barnen möjlighet att se mönster och träna rumsuppfattning då de får öva 

på vilket håll de ska springa och behöver ta hänsyn till varandra för att inte krocka.  

 
 [...] man kan använda sig av musikstopp, nu springer ni till femman, nu 

går vi till den största stenen, nu... ja… man kan få in mycket i det. Man 

kan jobba med språk och att man... ja man kan få in mycket i det (Vega).  

 

Vega nämner även att de använder fysisk aktivitet i arbetet med värdegrunden och 

berättar att rörelseaktiviteter ger tillfälle till att samtala med barnen om värdegrunden. 

Ett exempel hon tar upp är när barnen springer, går baklänges och kommer tätt intill 

varandra så kan det leda till att barnen stöter till varandra. Vid dessa tillfällen menar hon 

att det är viktigt att prata med barnen om att bemöta andra på samma sätt som de själva 

vill bli bemötta. Även Kajsa berättar att de i början av läsåret när de har en ny 

femårsgrupp brukar fokusera på värdegrunden och har då ofta kompistema där de 

använder olika rörelselekar där främsta syftet är att lära känna varandra. Ytterligare 

berättar Kajsa att de just nu arbetar med teknik och fokuserar på bygg och konstruktion. 

Barnen bygger mycket kojor med olika material både utomhus och inomhus, vilket hon 

menar innefattar fysisk aktivitet då barnen får använda kroppen i byggprocessen.  

  

Gemensamt i förskollärarnas utsagor är att de använder fysisk aktivitet för att barnen 

ska få en balanserad vardag, då de anser att barnen behöver få utlopp för sin energi och 

tar därför in fysisk aktivitet under dagen när de anser att barngruppen behöver det. 

Samtliga förskollärare upplever att det ger ett lugnare och mer behagligt klimat i 

verksamheten under hela dagen.  

 
[...] man är inomhus och har skapande men så känner man att gruppen 

kräver att man får lite mer rörelsemöjligheter då i aktiviteten så kanske 

man behöver göra nån aktivitet som främjar mer utlopp för energin, och 

att man bryter av med det (Vega).  

 

Kajsa, Tina och Vega berättar även att de använder fysisk aktivitet inför en mer 

stillasittande aktivitet för att barnen ska klara av att koncentrera sig och sitta still en 

längre stund. Kajsa uttrycker: “[...] att dom får lite utlopp för energi så dom har lättare 

och koncentrera sig, ifall vi vill göra någon lite mer stillasittande aktivitet. Så balansen 

däremellan är ju väldigt viktig”. Även Tina poängterar vikten av att bryta av med 

rörelseaktiviteter i förskolan så att det blir en balans mellan att vara aktiv och 

stillasittande. 

 
[...] vi har samling med något tema eller sånt först, och sen vet vi att sen 

måste vi gå ut och röra på oss för annars orkar vi inte gå och äta lunch 

och sitta still igen liksom, barnen orkar ju inte så långa pass. Eller att man 

är uppe och studsar och dansar lite, eller har någon rörelsesång inlagt 

liksom, för att det inte ska bli skol sitt-still och lyssna, utan att dom ska 

vara aktiva (Tina). 
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Dessutom nämner både Vega och Gina att barn lär sig genom att använda sin kropp i 

olika aktiviteter. Gina menar att det exempelvis går att öva på alfabetet under en 

promenad genom att tillsammans säga högt A, B, C och så vidare samtidigt som man 

går.  

 
5.1.3 Spontan fysisk aktivitet 

Samtliga förskollärare uttrycker att de går ut varje dag för att ge barnen tillfälle att vara 

fysiskt aktiva under utevistelsen i den fria leken. Tina beskriver att det är viktigt att 

erbjuda barnen utevistelse varje dag, då hon menar: “dom vill ju röra på sig, det spritter 

ju i kroppen liksom”. Som tidigare nämnts planerar Gina för att göra hinderbanor 

tillsammans med barnen, men hon uttrycker även att det är något som hon spontant gör 

under utevistelsen med barnen. Hon menar att det enda som krävs är att ta fram eller 

samla ihop olika material så som spannar, rockringar eller pinnar och bygga ihop något. 

Gina säger dessutom att hon brukar gör spontana lekar eller aktiviteter ibland för att 

barn och personal ska hålla värmen under utevistelsen, då hon inte tycker att en 

anledning till att gå in inte bör vara att barnen fryser utan då får man komma på olika 

sätt för att hålla värmen. 

  

Gemensamt för alla förskollärarna är att de går till skogen och ser det som ett tillfälle 

för fysisk aktivitet, vilket de tar tillvara på i olika utsträckning. Vega beskriver att de vid 

minst ett tillfälle i veckan går till skogen, medan de andra tre förskollärarna uttrycker att 

de går till skogen när det passar för dem i verksamheten och att det är beroende av 

vilket tema de arbetar med. Tina berättar ett exempel på hur hon och hennes kollegor 

kan få in spontan fysisk aktivitet när de är i skogen. 

 
[...] vi kan ju ha planen att idag ska vi gå till skogen och vi ska ja.. jobba 

med matte. Men då vet vi ju också att vi kommer att gå till skogen, vi 

kommer att klättra, vi kommer balansera, det är ju inte bara att vi går till 

skogen å rakt upp och ner, jobbar med matte, vi kanske gör någon lek i 

skogen. Eh sen kanske vi inte alltid styr upp den fysiska aktiviteten. För 

jag känner att barn måste själva… vad vill vi göra, vad vill vi testa [...] 

(Tina). 

 

Ytterligare berättar Tina, Gina och Vega att det förekommer spontan fysisk aktivitet 

inomhus varje dag. Både Gina och Vega ser blöjbyte som ett tillfälle att få in spontan 

fysisk aktivitet genom att låta barnen själva klättra upp och ner för skötbordet. Vidare 

uttrycker Tina och Vega att de ibland spontant har disco med barnen så att de får släppa 

loss och röra sig fritt i rummet. Vega tar även upp att hon både planerat och spontant 

brukar göra tabata eller olika rörelseaktiviteter med barnen så som rörelsesagor eller 

rörelsedans när hon känner att det finns ett rörelsebehov i barngruppen.  

 
5.1.4 Förskollärares roll i arbetet med fysisk aktivitet  

Tina, Vega och Gina uttrycker att de anser att deras roll i arbetet med fysisk aktivitet är 

att inspirera barnen till att vara fysiskt aktiva. Gina tar upp att hennes roll som 

förskollärare är att skapa förutsättningar till fysisk aktivitet för barnen. “Så om vi inte 

introducerar och hittar på eller visar hur man kan göra fysiska aktiviteter så kommer 

dem kanske inte på det själva” (Gina). Vidare anser Tina att deras uppgift är att få in 

tillräckligt mycket fysisk aktivitet under dagen på förskolan och att det inte ska behövas 

att barnen går på gymnastik på kvällen på grund av att de rört sig för lite under dagen på 

förskolan. Likaså påpekar Vega att det är viktigt att skapa möjligheter för barnen att 

genomföra fysisk aktivitet, dels genom att ge tid för det, dels genom att hon som 

förskollärare har en positiv inställning till fysisk aktivitet. Hon tar upp vikten av att 
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sprida glädje och vara en god förebild genom att själv vara fysiskt aktiv. Vidare tar 

Vega upp att fysisk aktivitet är något hon brinner för och därför ser hon sig själv som en 

inspiratör i arbetet. Kajsa nämner dock att hon inte intar en specifik roll i arbetet med 

fysisk aktivitet men uttrycker att det är något hon vill utveckla. 

 
Min roll?... Asså jag har ju absolut fått mig en tankeställare här, kan jag 

säga. Att eh att jag ska ta med mig det att man planerar kanske lite mer 

för just, för själva rörelsen. Ehm... så det är väl det som ska bli min roll 

framåt då (Kajsa).  

 

Vidare belyser både Kajsa, Gina och Tina att det är personalens ansvar att erbjuda 

barnen olika material, då vissa barn gör samma sak hela tiden så kan nytt material 

inspirera till nya aktiviteter som i sin tur leder till nya motoriska utmaningar. Tina 

framhäver även vikten av att inte endast erbjuda barnen färdigt material, utan att de 

själva får använda sin fantasi och bygga då det också är en form av fysisk aktivitet. 

 
Min roll tycker jag är att se till att det finns bra material, att det finns 

olika material, asså som inspirerar till olika saker. Eh, men min roll är ju 

också att planera in det, för dom barnen som kanske inte är så rörliga. [...] 

så att inspirera till olika saker, hitta på olika saker, ehm köra igång, typ då 

när vi fixade massa saker till motorikbanor, stubbar, brädor och såhär, 

visa hur man kan göra (Tina). 

 

Samtliga förskollärare tar upp att de har ett ansvar att arbeta med fysisk aktivitet 

eftersom det står i förskolans läroplan. Kajsa, Vega och Tina tar upp att deras uppgift 

enligt läroplanen är att skapa balans i barnens vardag så att de både erbjuds tillfällen där 

de får utlopp för sin energi och möjlighet till vila. Även utevistelse, massage och kost är 

aspekter Tina nämner som viktiga för barns välbefinnande. 

 
Alltså mycket är vi då styrda från läroplanen, där det står då att barn ska 

få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga i fysisk aktivitet. 

Vistas i naturen och att man ska få möjlighet med ojämn terräng och det 

här då. Och det står också att man ska främja barnens utveckling och 

hälsa och välbefinnande och det då också (Vega).  

 

Vidare uttrycker alla förskollärare att de bör planera mer för fysisk aktivitet än vad de 

gör för tillfället. Tre av förskollärarna beskriver att de inte så ofta planerar för fysisk 

aktivitet, men att de ändå får in fysisk aktivitet spontant under dagen på förskolan. 

 
5.1.5 Analys av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 

Resultatet kommer analyseras utifrån didaktiken och de didaktiska frågorna vad, hur 

och varför som Selander (2012) skriver om samt Jonssons (2011) begrepp nuets 

didaktik. Begreppen kommer vara till hjälp för att analysera på vilket sätt förskollärare 

beskriver att de arbetar med fysiska aktivitet i förskolan. 

  

I resultatet synliggörs det att förskollärarna tycks ha olika fokus när de arbetar med 

fysisk aktivitet, vilket kan kopplas till den didaktiska vad-frågan. Tre av förskollärarna 

nämner några exempel där de planerar för aktiviteter där fysisk aktivitet är målet, det 

vill säga vad som ska läras. Däremot tycks samtliga förskollärare även planera för att 

arbeta med andra ämnen såsom matematik, språk, teknik och värdegrunden, vilket då 

blir vad som ska läras i aktiviteten och fysisk aktivitet förefaller istället bli ett medel i 

arbetet mot de målen. Att fysisk aktivitet förekommer som både mål och medel i 

förskollärares utformning av undervisning, överensstämmer med det Skolverket (2018) 
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tar upp om att ämnet kan arbetas med som både mål eller medel. Att det är fördelaktigt 

att använda fysisk aktivitet som medel i arbetet med exempelvis matematik och språk är 

något som stämmer överens med vad Elofsson m.fl. (2018) och Mavilidi m.fl. (2015) 

fått fram i deras studier.  

  

Två av förskollärarna berättar att de brukar planera för fysisk aktivitet vid samlingen 

genom lekar, dans och tabata, vilket visar exempel på den didaktiska hur-frågan, alltså 

hur fysisk aktivitet ska läras när det är målet med samlingen. Vidare beskriver Vega att 

de får in fysisk aktivitet när de arbetar med matematik. Genom att till exempel barnen 

får uppdrag att springa till en siffra eller gå till den största stenen, vilket visar hur fysisk 

aktivitet används för att lära om matematik. Ytterligare berättar Kajsa att de får in fysisk 

aktivitet när de arbetar med bygg och konstruktion genom att barnen bygger kojor med 

olika material och hela tiden använder sin kropp. Kajsas arbetssätt visar ytterligare ett 

exempel på att fysisk aktivitet kan användas som ett medel för att arbeta med andra mål 

i läroplanen och blir då ett sätt för hur teknik kan läras med fysisk aktivitet som ett 

medel. Resultatet visar att förskollärarna inte enbart planerar för fysisk aktivitet utan 

fysisk aktivitet verkar främst ske spontant på förskolorna. Samtliga förskollärare 

berättar att de ger tillfällen för barnen att gå ut varje dag och att de upplever att barnen 

är fysiskt aktiva under den fria leken. Under utevistelsen nämner förskollärarna att de 

skapar hinderbanor eller sätter igång lekar tillsammans med barnen. Förskollärarnas 

utsagor gällande utevistelsen och leken visar hur fysisk aktivitet kan läras spontant i 

förskolan. Två av förskollärarna berättar även att de får in fysisk aktivitet spontant 

under dagen inomhus. Exempelvis utmanar de barnen att klättra upp och ner för 

skötbordet vilket kan tolkas vara ett didaktiskt val i en här och nu situation och kan 

kopplas till begreppet nuets didaktik. Vidare berättar Vega att hon ibland upplever att 

barnen har ett stort behov av rörelse inomhus och då sätter hon spontant igång en 

rörelsedans eller tabata. På så vis tar hon tillvara på en här och nu situation och gör val 

utifrån barnens behov i stunden, vilket också kan relateras till begreppet nuets didaktik.  

  

I resultatet synliggörs att samtliga förskollärare arbetar med fysisk aktivitet eftersom det 

står skrivet i förskolans läroplan, vilket kan kopplas till den didaktiska varför-frågan. 

Att barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik och rörelseförmåga kan därmed 

kopplas till varför fysisk aktivitet ska läras. Tre av förskollärarna påpekar även att det är 

viktigt att ge barnen en väl avvägd dagsrytm, så att barnen både får utlopp för sin energi 

men också får möjlighet att varva ner och vila. Anledningen till att planera in fysisk 

aktivitet under dagen, kan möjligen kopplas till att barnens hälsa och välbefinnande ska 

främjas, vilket då svarar på den didaktiska varför-frågan. Det framgår även att tre av 

förskollärarna tar in fysisk aktivitet för att barnen ska orka sitta still och koncentrera sig 

i undervisningssituationer oavsett vilket ämne som arbetas med och blir då ytterligare 

en aspekt som kan kopplas till den didaktiska varför-frågan.  

  

I arbetet med fysisk aktivitet känner Tina ett ansvar att ibland starta upp olika lekar, då 

hon menar att det finns barn som inte är så fysiskt aktiva utomhus. En tolkning utifrån 

Tinas beskrivning är att hon är medveten om att barns aktivitetsnivå ser olika ut och det 

är något som personalen behöver vara uppmärksam på. Detta kan kopplas till det 

resultat som Tucker m.fl. (2011) får fram i sin studie, då deras resultat visar att 

förskolepersonalen anser att barns personlighet påverkar i vilken grad de är fysiskt 

aktiva (ibid.). I arbetet med fysisk aktivitet i förskolan anser både Gina och Tina att de 

har ett ansvar att erbjuda olika utmanande material för barnen. Tre av förskollärarna 

menar dessutom att deras roll är att inspirera och skapa goda förutsättningar och 

möjligheter för barnen. Att det är förskolepersonalens ansvar att främja och inspirera till 
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daglig fysisk aktivitet är även något som framgår i Derscheid m.fl. (2010) resultat. 

Ytterligare menar Sollerhed (2019b) att barn bör få möjlighet att utöva olika 

rörelseaktiviteter under sin dag på förskolan. Detta är även något Tina tar upp, då hon 

menar att det är personalens uppgift att erbjuda tillräckligt med fysisk aktivitet dagligen 

för barnen. 

  

Samtliga förskollärare anser att majoriteten av barnen är fysiskt aktiva under 

utevistelsen i den fria leken och Tina menar att det är viktigt att ge barnen tid att själva 

känna efter vad de vill göra och att personalen inte alltid behöver styra upp den fysiska 

aktiviteten utomhus. Det här kan kopplas till det Wilke m.fl. (2013) tar upp, då deras 

resultat visar att barnen får tillräcklig fysisk aktivitet genom att leka själva utomhus och 

att förskolepersonalen inte alltid behöver engagera sig i barnens utomhuslekar. Däremot 

belyser Copeland m.fl. (2012) att barns fysiska aktivitet utomhus ökar när 

förskolepersonalen är engagerad och deltar i barns aktiviteter. Dessutom kommer 

Brown m.fl. (2009) fram till att barns fysiska aktivitet ökar när förskollärarna genomför 

planerade aktiviteter med barnen utomhus. Genom förskollärarnas beskrivningar i 

föreliggande studie verkar inte fysisk aktivitet i så stor utsträckning prioriteras i 

planeringen. Däremot är de överens om att fysisk aktivitet borde planeras mer för i 

förskolan. 

  

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att förskollärarna i studien främst arbetar med 

fysisk aktivitet spontant eller får in fysisk aktivitet som ett medel i arbetet med andra 

mål i läroplanen. Det förekommer mer sällan i förskollärarnas beskrivningar att fysisk 

aktivitet är det centrala målet i en aktivitet. Förskollärarna är dock medvetna om att de 

har ett ansvar att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan då det står i läroplanen. De ser 

sig även ha ett ansvar att inspirera och utmana alla barn till fysisk aktivitet. Ändå tycks 

fysisk aktivitet vara ett ämne som inte i så stor utsträckning planeras för i verksamheten 

och är något samtliga förskollärare anser behöver planeras mer för.  

 

5.2 Möjligheter i arbetet med fysisk aktivitet 

I kommande avsnitt presenteras olika faktorer som förskollärare ser som möjligheter i 

arbetet med fysisk aktivitet. Olika områden som förskollärarna belyser som möjligheter 

är miljö, material, utbildning, kompetens och vårdnadshavare. 

  

Gemensamt i alla förskollärarnas beskrivningar är att de ser möjligheter att arbeta med 

fysisk aktivitet både utomhus och inomhus. Däremot ser de mer möjligheter att arbeta 

med det utomhus, då samtliga förskollärare anser att de har obegränsad yta för rörelse 

på deras utegårdar. Gina säger: “och vi har ju jättemycket möjligheter här. Våra gårdar 

är ju otroligt bra så”. Även Tina uttrycker: “ [...] vi har också väldigt stora utegårdar, 

tycker jag, framförallt för de större barnen så har vi ju väldigt stort utrymme”. Likaså 

upplever Kajsa att de har en motoriskt utmanande utegård, då den är kuperad och har 

mycket skog. På utegården har de dessutom en gräsyta där barnen ofta leker och spelar 

olika bollsporter. Barnen erbjuds även klättringsmöjligheter på gården, då det finns 

märkta träd som personalen bestämt att barnen får klättra i. Vidare berättar Gina att de 

har skog på sin utegård och möjlighet att ta sig till andra utegårdar då deras förskola är 

uppdelad i flera gårdar. När de känner sig trötta på sin egen utegård kan de gå till en 

annan för att erbjuda barnen andra möjligheter. Alla förskolor har dessutom en 

pulkabacke antingen på sin utegård eller i direkt anslutning till utegården, vilket särskilt 

Gina nämner som en värdefull förmån.  
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Samtliga förskollärare berättar att de har relativt nära till skogen, vilket ses som en 

möjlighet till fysisk aktivitet för barnen. Vega och Kajsa har en större skog i anslutning 

till förskolan, medan Gina och Tina har något längre men ändå inom gångbart avstånd. 

Tina som har lite längre avstånd till skogen berättar att de nu fått köpa in elcyklar till 

förskolan, vilket även möjliggör och underlättar för de yngre barnen att ta sig till skogen 

och blir inte längre ett så stort projekt som det var förut. Tina ser mycket möjligheter 

med att vistas i skogen och likställer skogen med en gymnastikhall, då hon menar att 

plintar går lika bra att ersätta med stenar och stubbar. Vidare tar både Gina, Tina och 

Kajsa upp att bara genom att ta sig fram i naturen och gå i skogen ger barnen motorisk 

träning. Gina menar att naturen ger barnen möjligheter att både springa, klättra, krypa 

uppför kullar och rulla nedför. Ytterligare berättar Vega att hon anser att skogsterräng 

utanför förskolans gård erbjuder barnen en mer gynnsam miljö, då hon menar att barnen 

har större fantasi i sina lekar i skogsmiljö och tycks inte fastna i samma aktiviteter så 

som de kan göra på utegården. 

 
[...] och det är ojämn mark och natur så då. Där bara konflikter och allting 

bara försvinner och ljudnivån minskar och dom är inte så nära varandra, 

de blir väldigt mycket bättre lekmiljö för dom och just att när man är på 

gården att dom fastnar i cyklandet, och bara cyklar runt runt och det 

händer inte så mycket mer än det, men utomhus då, i naturen då är det en 

helt annan fantasi i leken (Vega). 

 

Som tidigare nämnts bedrivs även fysisk aktivitet inomhus, dock anser samtliga 

förskollärare att det krävs mer planering och struktur för det. Vega beskriver att de nu 

gör aktiviteter inomhus i deras lokaler, som de tidigare gjort i en gymnastiksal. Däremot 

menar hon att aktiviteterna behöver anpassas mer till lokalens storlek. Likaså berättar 

Tina att de brukar ha gymnastik inomhus. Hon beskriver att det går att genomföra 

genom att dela barngruppen, så att halva barngruppen är utomhus medan halva 

barngruppen är inne och har gymnastik. 

 
Nu får man ju ha lite smågympa liksom, […] eller får man skicka ut halva 

gänget och ha halva gänget inne och ha det, så att eh, man kan göra det, 

men man får planera mer för det och strukturera mer upp det (Tina).  

 

Ytterligare lyfter Tina att barnen på hennes avdelning gillar att spela fotboll, så de har 

kommit på en lösning med hjälp av pappersrullar för att kunna göra det även inomhus i 

deras små lokaler. Den enda av förskollärarna som har tillgång till en idrottshall är Gina 

och hon berättar att det är något som de nyligen fått tillgång till. Däremot har de ännu 

inte gått dit med barnen men nämner att det är något som de ska planera in och ser det 

som en möjlighet för att få in mer fysisk aktivitet i verksamheten.   

  

Vad gäller material berättar samtliga förskollärare att de anser att de har tillgång till 

mycket material. Vega beskriver att de på utegården har ett förråd med diverse olika 

material som är tillgängligt för alla på förskolan.  

 
Annars tycker jag att vi har mycket… vi har fått köpa in material. Jag 

tycker att vi fått köpa in material i form av musik och rörelsesånger och 

böcker och inspirationsmaterial på det sättet. Sen har vi också rockringar 

och bollar och balansplattor och så som främjar fysisk aktivitet ute. Jag 

tycker vi har fått pengar för det, det tycker jag (Vega). 

 

Även Gina och Kajsa ger exempel på flera olika material som de har tillgång till vid 

arbetet med fysisk aktivitet, såsom balansplattor, rockringar, hopprep och koner. 
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Däremot framhäver Tina att de använder sig mycket av det som finns ute. Hon uttrycker 

att de tillsammans med barnen brukar plocka in olika naturmaterial till förskolans 

utegård, som hon menar bjuder in till fysisk aktivitet under utevistelsen.  

  

En ytterligare möjlighet i arbetet med fysisk aktivitet är fortbildning och 

kompetensutveckling inom ämnet. Tre av förskollärarna berättar att de läst extra kurser 

inom området fysisk aktivitet i samband med förskollärarutbildningen. Vega berättar att 

hon även läst flera kurser privat inom gymnastik och fysisk aktivitet de senaste åren. 

Dessutom har hon fått möjlighet till fortbildning genom hennes arbetsplats i form av 

olika inspirationsträffar, där föreläsare kommit till förskolan för att inspirera personalen. 

Exempel på inspirationsmaterial som de fått är “Duran och Mollan” som handlar om att 

röra sig till musik och “Balanserade Barn” som fokuserar på att barn ska få balans i sin 

vardag med vila och fysisk aktivitet. I och med den kunskap Vega fått genom olika 

kurser berättar hon: “jag tänker att jag har då att jag brinner för någonting att jag tycker 

det är roligt så inspirerar jag mina kollegor genom att visa bara eller göra någonting 

roligt med barnen”. Hon tar dessutom upp att personalen på förskolan pratar mycket 

med varandra om hur de arbetar med ämnet och tar på så sätt tillvara på varandras 

kunskap, vilket hon ser som fördelaktigt.  

  

Både Gina och Tina ser vikarier och studenter som en möjlighet till inspiration i arbetet 

med fysisk aktivitet och lyfter vikten av att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet 

som de kan tillföra till verksamheten. Gina berättar om en vikarie de haft som var 

utbildad danspedagog och hur hon inspirerade till dans genom sin kunskap. 

 
[…] och så sa vi, du kan få en uppgift och göra en dans med dom. Å 

herregud vilken skillnad det blev, de var jätteskillnad. För hon gick in och 

hade liksom rytmen. Och tre stycken. Å de var väl, jag tror de var fem, 

fyra eller fem. jaa, och de hade en helt annan rytm och takt till musiken 

och gjorde dom här rörelserna och fick gå och visa upp detta, så det, det 

är ju lite, så det här med utbildning det blir ju en helt annan känsla när 

hon gjorde det (Gina). 

 

En annan förmån som Tina förklarar är att det på hennes förskola finns en arbetsgrupp 

som ser över förskolans utemiljö och köper in det personalen önskar till utemiljön. 

Utöver det här berättar även Tina att barnens vårdnadshavare möjliggör för fysisk 

aktivitet i verksamheten. De har en föräldraförening som brukar anordna exempelvis ett 

lopp eller olika aktivitetsstationer för förskolan, vilket hon upplever har varit väldigt 

uppskattat bland både barn och vuxna. Likaså beskriver Gina att de också har ett 

föräldraråd som hjälpt till att göra utemiljön mer inspirerande, då de byggt både en buss 

och ett vindskydd till deras utegård.  

 
5.2.1 Analys av möjligheter i arbetet med fysisk aktivitet 

Nedanstående resultatavsnitt kommer analyseras utifrån begreppen yttre och inre 

faktorer, som ingår i ramfaktorteorin (Dahllöf 1967, Lundgren 1999, Lindblad, Linde 

och Naeslund 1999 & Imsen 1999). I förskollärarnas utsagor nämns olika faktorer som 

påverkar arbetet med fysisk aktivitet och med hjälp av de valda begreppen kan det 

synliggöra vilka möjligheter förskollärarna ser i arbetet med fysisk aktivitet. 

  

Förskollärarna ser möjligheter i att bedriva fysisk aktivitet utomhus, då samtliga anser 

att de har obegränsad yta på deras utegård och gemensamt för alla förskollärarna är att 

de har relativt nära till skogen. Följaktligen kan utemiljön ses som en yttre faktor som 

möjliggör arbetet med fysisk aktivitet. Alla förskollärarna ser flera möjligheter att få in 
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fysisk aktivitet när de är i skogsmiljö och Tina likställer skogen med en gymnastikhall. 

Likaså menar Gina och Kajsa att barnen får motorisk träning bara genom att befinna sig 

i skogen, då skogen tycks vara inbjudande för att både klättra och springa. De tre 

förskollärarnas utsagor kan relateras till det Bjørgen (2016) skriver om att skogsmiljö 

inspirerar barnen till att bli mer fysiskt aktiva. Även Vega menar att det ofta blir en 

bättre lekmiljö i skogen och hon upplever att barnen har en helt annan fantasi i leken när 

de är i skogen jämfört med när de är på utegården. Däremot belyser Storli och Hagen 

(2010) att barn är lika fysiskt aktiva på förskolans utegård som i skogen. I föreliggande 

studies resultat framgår ingen skillnad i om förskollärarna anser att barnen är mer 

fysiskt aktiva i skogen eller på utegården, utan båda miljöerna verkar värderas högt i 

arbetet med fysisk aktivitet.  

  

Samtliga förskollärare ser även möjligheter att arbeta med fysisk aktivitet inomhus. 

Dock är de eniga om att det krävs mer planering för det. Tina säger att de ibland delar 

barngruppen i mindre grupper för att på så vis kunna bedriva gymnastik och möjliggöra 

för fysisk aktivitet inomhus. Att det är gynnsamt att dela barngruppen i mindre grupper 

är även något som Schlechter m.fl. (2017) får fram i sin studie. I resultatet kan det 

tolkas som att Tina anpassar olika aktiviteter till lokalernas storlek och försöker hitta 

olika lösningar för att kunna arbeta med fysisk aktivitet inomhus. Hennes sätt att handla 

och lösningsorienterade förhållningssätt kan ses som en inre faktor som möjliggör för 

fysisk aktivitet även inomhus.  

  

I Wilke m.fl. (2013) resultat framgår det att förskolepersonalen önskar mer utmanande 

material för att kunna inspirera till mer fysisk aktivitet i förskolan. Det här är däremot 

inte något som förskollärarna i föreliggande studie ser som ett problem. Då 

förskollärarna anser att de har tillgång till flera olika material som möjliggör för fysisk 

aktivitet såväl inomhus som utomhus, bestående av balansplattor, rockringar och koner 

för att ta några exempel. Därmed kan deras tillgång till material ses som en yttre faktor 

som utgör en möjlighet i arbetet med fysisk aktivitet.  

  

Vidare visar resultatet att två av förskollärarna har läst en valbar kurs inom fysisk 

aktivitet i samband med förskollärarutbildningen. Endast Vega har fått möjlighet till 

fortbildning inom fysisk aktivitet på arbetsplatsen och hon har läst kurser privat inom 

gymnastik. Att kompetensutveckling kan vara en möjlighet i arbetet med fysisk 

aktivitet, menar Howie m.fl. (2014) då de anser att förskollärarna upplever arbetet med 

fysisk aktivitet mer meningsfullt ju mer kompetens de har inom ämnet. Vega berättar att 

fysisk aktivitet är ett ämne som hon intresserar sig för och hon upplever det som att 

hennes entusiasm i arbetet med fysisk aktivitet kan inspirera både barn och kollegor till 

rörelse. Hennes värderingar och inställning kan därmed tolkas vara en inre faktor som 

möjliggör arbetet med fysisk aktivitet. 

  

Att kollegor utbyter och delar med sig av kunskap och erfarenheter mellan varandra är 

något som Howie m.fl. (2014) tar upp som positivt i sitt resultat. I likhet med det här tar 

två förskollärare i föreliggande studie upp att de ser en möjlighet att få ny kunskap inom 

ämnet från studenter och vikarier, då de kan tillföra och inspirera till fler sätt att arbeta 

med fysisk aktivitet. Ytterligare tar Vega upp att personalen på hennes arbetsplats 

samtalar och utbyter kunskap och erfarenheter med varandra för att på så sätt ta tillvara 

på varandras kompetenser. 

  

För att sammanfatta följande avsnitt verkar förskollärarna främst se utomhusmiljön som 

en möjlighet för att bedriva arbetet med fysisk aktivitet. Andra möjligheter de ser i 
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arbetet är att de fått inspiration och kompetensutveckling i olika utsträckning genom 

kurser och föreläsningar. Dessutom tycks förskollärarna se vikarier, kollegor och 

studenter som en möjlighet till att få ny kunskap inom området. 

 

5.3 Hinder i arbetet med fysisk aktivitet 

I det här avsnittet tas hinder upp som förskollärarna upplever påverkar arbetet med 

fysisk aktivitet i förskolan. Olika faktorer som ses som hinder är inomhusmiljön, 

läroplanens intentioner med fysisk aktivitet, hur förskolans prioriterade fokusområden 

påverkar arbetet med fysisk aktivitet, personalens inställning och säkerhetsregler vid 

utformning av utegården.  

  

Alla förskollärarna uttrycker att de ser ytorna i deras lokaler som ett hinder i arbetet 

med fysisk aktivitet, både vid genomförande av fysisk aktivitet men även för att förvara 

material som kan användas till olika fysiska aktiviteter. Samtliga berättar även att de 

haft tillgång till lekhallar, men är något som har bortprioriterats och finns inte längre 

kvar på förskolorna. Förskollärarna menar att lekhallarna hade stora ytor som 

möjliggjorde för rörelse och eftersom dessa stora och relativt tomma ytorna inte finns 

att tillgå idag så blir det ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet inomhus. 

 
Egentligen skulle man ju vilja ha en lokal som mer var tom, och inte var 

begränsningar i yta, så barnen kunde röra sig mer fritt inomhus också. För 

den obegränsade ytan har man ju ute men inte inne på det sättet, inte i 

dessa små nybyggda lokaler i alla fall. Så det hade ju varit underbart 

(Vega). 

 

Både Vega, Tina och Gina berättar att de mer kontinuerligt planerade för gymnastik när 

de hade tillgång till en lekhall. Nu försöker de ha gymnastik i deras lokaler men är eniga 

i sina svar om att det blir mer begränsat och barnen kan inte göra så stora rörelser på 

samma sätt som i lekhallen. Gina upplever att de får allt mindre ytor för att kunna arbeta 

med fysisk aktivitet inomhus. Först blev de av med sin lekhall och nu försvinner även 

ytterligare ett större rum på förskolan till följd av att det ska bli ett förskolebibliotek. 

Däremot är hon positiv till att de nu fått tillgång till en idrottshall. Dock påpekar hon att 

ett hinder kan vara att få en tid där, då tiderna i första hand prioriteras till skolans elever. 

  

Ytterligare ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet påpekar Vega, Kajsa och Gina kan 

vara personalen. Kajsa tar upp att ansvaret att planera in fysisk aktivitet ligger på 

personalen, vilket hon menar är något som inte har prioriterats på deras avdelning och 

därmed tycks personalen ses som det största hindret. Vidare belyser Vega att hon tror att 

det finns personal som känner sig osäkra i ämnet fysisk aktivitet och att en del personal 

tycker att det blir för hög ljudnivå med fysisk aktivitet inomhus. 

 
[…] tänker att en del tycker att det blir stökigt, att en del vuxna pedagoger 

kan tycka det blir stökigt om man sätter på musik och man då ska få röra 

sig fritt och att man då lite tappar kontrollen över det som händer och då 

kan det var lätt för en del att säga nej och att de ska styras upp mer. Att 

det kan vara ett hinder (Vega).  

 

Gina tar även upp att personalens intresse och erfarenheter kan påverka hur och i vilken 

utsträckning de arbetar med fysisk aktivitet. Hon uttrycker:  
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Att man inte kanske är så inspirerande själv. Hur man agerar på gården, 

eller hur man agerar, är man inte så fysiskt aktiv själv så kanske man inte, 

nej men jag orkar inte gå till skogen, eh men det är kallt ute [...] (Gina). 

 

Ytterligare eftersträvar Tina mer tillgång till forskning inom ämnet fysisk aktivitet men 

även olika idéforum. Hon menar att ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet kan vara att 

de enbart gör samma aktiviteter med barnen. Därför hade det varit önskvärt att få se nytt 

material och få tips på hur det kan användas både inomhus och utomhus. 

  

Samtliga förskollärare anser att fysisk aktivitet borde få större utrymme i förskolans 

läroplan och att det borde skrivas fram mer tydligt. Vega, Tina och Kajsa är överens om 

att fysisk aktivitet inte är ett ämne som har prioriterats i den nya läroplanen. Tina säger: 

“i läroplanen trycker dom mer på digitalisering än fysisk aktivitet”. Även Vega tar upp 

att det står mer om teknik och digitalisering och är därmed rädd för att vikten av rörelse 

kan glömmas bort. Vidare påpekar Kajsa att de i och med den nya läroplanen inte lagt 

något fokus alls på fysisk aktivitet. Istället har de pratat mer om lekens betydelse och 

om begreppen utbildning och undervisning i förskolan. Tina poängterar att begreppet 

fysisk aktivitet inte nämns i strävansmålen i läroplanen.  

 
Men det finns ju inte så mycket styrt, det finns inte så mycket, 

förskollärare ska se till att… utan det är väldigt fritt, så tycker jag, vad är 

de dom vill få ut... begrepp? Finns ju nästan ingenting om fysisk aktivitet, 

det står motorik (Tina). 

 

Vidare menar Tina att det är andra målområden som prioriterats mer och fått större 

utrymme i läroplanen, som hon benämner som mer “skoliga ämnen”. Kajsa och Gina 

upplever att förskolans fokusområden tar upp mycket tid i arbetet och prioriteras 

därmed framför fysisk aktivitet. Kajsa uttrycker: “ja lite att det prioriteras bort, alltså att 

det är… alltså man hinner inte med allt, utan det är nog det ämnet som har fått stå 

tillbaka mest känner jag”. Hon säger även: “sen är det ju så, man kan ju inte ha fokus på 

allt alltså man måste ju bestämma sig nu har man det, men det är ju verkligen nåt som vi 

har tappat känner jag”. I enighet med detta menar Gina att det är problematiskt att 

fokusera på allt som läroplanen tar upp, framförallt när de arbetar med fokusområden. 

  

Slutligen nämner Tina att hon upplever hinder i att kunna skapa en inspirerande 

utemiljö, då det från fastighetsskötaren finns olika säkerhetsregler att följa samt direktiv 

gällande det praktiska som till exempel gräsklippning. Därmed menar hon att det inte 

går att sätta upp vad som helst, vilket har hindrat många av deras idéer och önskemål. 

 
5.3.1 Analys av hinder i arbetet med fysisk aktivitet  

Även det sista avsnittet kommer analyseras utifrån begreppen yttre och inre faktorer, 

som ingår i ramfaktorteorin (Dahllöf 1967, Lundgren 1999, Lindblad, Linde och 

Naeslund 1999 och Imsen 1999). I resultatet beskriver förskollärarna olika faktorer som 

ses som hinder i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. De valda begreppen yttre och 

inre faktorer kommer användas för att synliggöra dessa hinder. 

  

Samtliga förskollärare ser de små ytorna i lokalerna som ett hinder i arbetet med fysisk 

aktivitet, både för att genomföra aktiviteter men även för att kunna förvara olika 

material som används vid fysisk aktivitet. Gemensamt i förskollärarnas utsagor är att de 

haft tillgång till lekhall, men är däremot inte något som de har möjlighet till längre, 

vilket enligt förskollärarna har påverkat huruvida de arbetar med fysisk aktivitet 

inomhus. Lokalernas begränsade yta och förlusten av lekhall är något som kan ses som 
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yttre faktorer som förefaller bli ett hinder i arbetet. Att begränsad inomhusmiljö kan 

upplevas som ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet är något som även Wilke m.fl. 

(2013), Tucker m.fl. (2011) och Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) skriver om. 

 

I resultatet tar tre förskollärare upp att personalen kan utgöra ett hinder i arbetet med 

fysisk aktivitet. Vega påpekar att hon tror att det finns personal som känner en osäkerhet 

i hur de kan arbeta med ämnet. Kajsa upplever det som att hon och personalen på 

avdelningen är det största hindret i arbetet. Ytterligare menar Gina att personalens 

personlighet och intressen påverkar hur och i vilken utsträckning de arbetar med fysisk 

aktivitet. Hon tänker även att om personalen inte är så inspirerande så påverkar det 

barnen. Förskollärarnas utsagor kan kopplas till det Jonsson (2011) och Sollerhed 

(2017) tar upp om att osäkerhet hos personalen inom ett ämne kan göra att det väljs bort 

att arbeta med. En tolkning är att förskollärares inställning och osäkerhet inom ämnet 

påverkar i vilken utsträckning de väljer att arbeta med ämnet. Det kan därmed ses som 

en inre faktor som blir ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet. Vega menar även att det 

kan finnas personal som medvetet väljer bort att arbeta med fysisk aktivitet framförallt 

inomhus då det kan tyckas bli för stökigt. Det här kan kopplas till det Sollerhed (2017) 

skriver om att förskollärare verkar välja mer stillasittande aktiviteter för att få ett 

lugnare klimat i verksamheten.   

  

Tucker m.fl. (2011) kommer fram till att förskolepersonalen i deras studie efterfrågar 

mer tillfällen där kunskap kan utbytas i ett kollegialt sammanhang. De menar även att 

det finns en önskan att någon av personalen på förskolan arbetar mer med att utveckla 

ämnet fysisk aktivitet för att på så sätt kunna inspirera kollegor. Det här är även något 

som Tina uttrycker, då hon vill ha tillgång till mer forskning gällande fysisk aktivitet 

och eftersträvar ett idéforum för att få inspiration till nya aktiviteter och material då de 

ofta gör samma aktiviteter med barnen. Tinas utsaga kan framstå som ett exempel på 

hur förskollärares begränsade ämneskunskap tycks bli ett hinder och kan därmed vara 

en inre faktor som påverkar arbetet. 

  

Det framgår i resultatet att samtliga förskollärare anser att fysisk aktivitet borde få större 

utrymme i förskolans läroplan. Tre av förskollärarna är eniga om att fysisk aktivitet inte 

är ett ämne som prioriterats i den nya läroplanen. De tar istället upp andra ämnen och 

begrepp som de arbetat mer med vid implementeringen av nya läroplanen. Kajsa och 

Tina nämner dessutom att det är ett ämne som inte fått så stort utrymme på deras 

förskolor, då de upplever det svårt att hinna med att arbeta med allt. Ändå är fysisk 

aktivitet ett begrepp som för första gången skrivits in i förskolans läroplan (Skolverket 

2018), vilket inte är något förskollärarna nämner. Förskollärarna anser att fysisk 

aktivitet inte skrivs fram så tydligt i förskolans läroplan och Tina påpekar dessutom att 

det inte finns något strävansmål som nämner begreppet fysisk aktivitet. Läroplanens 

skrivning om fysisk aktivitet kan därmed ses som en yttre faktor som kan utgöra ett 

hinder i arbetet. 

  

Sammanfattningsvis verkar de främsta hindren i arbetet med fysisk aktivitet vara 

begränsade ytor inomhus och förskollärares kompetens och inställning. Förskollärarna 

anser även att förskolans läroplan har en diffus och minimal skrivning gällande ämnet 

och att andra läroplansmål har större utrymme i läroplanen. Det skulle kunna vara en 

anledning till att andra ämnen arbetas mer med. Därmed kan en tolkning vara att 

förskollärarna ser läroplanens knappa skrivning om fysisk aktivitet som ett hinder i 

arbetet.  
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6 Diskussion 
 

I följande kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat och analys utifrån våra 

tankar och reflektioner som väckts under arbetsprocessen. Vidare diskuteras även val 

och tillvägagångssätt i en metoddiskussion. Slutligen ges förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares 

beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. 

Med tillhörande frågeställningar som tar upp på vilket sätt förskollärare beskriver att de 

arbetar med fysisk aktivitet samt möjligheter och hinder som förskollärare beskriver i 

arbetet med fysisk aktivitet.  

 

Vi använder vårt teoretiska ramverk separat i analyserna, då didaktiken används för att 

analysera första frågeställningen, medan ramfaktorteorin ligger till grund för att 

analysera andra och tredje frågeställningen. Däremot tänker vi att teorierna samspelar 

med varandra och att de båda blir en hjälp för att besvara studiens syfte. Detta eftersom 

didaktiken synliggör de val förskollärarna beskriver att de gör i arbetet med fysisk 

aktivitet genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Samtidigt som 

ramfaktorteorin är en hjälp för att synliggöra påverkansfaktorer som förskollärarna 

beskriver i arbetet med fysisk aktivitet, vilket möjligen inte skulle synliggöras om vi 

endast valt didaktiken. Ramfaktorteorin hjälper till att visa både yttre och inre faktorer 

som förefaller vara såväl möjligheter som hinder i arbetet med fysisk aktivitet. Vi tänker 

därmed att studiens teoretiska ramverk kompletterar varandra och ger en helhetsbild av 

förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med fysisk aktivitet i förskolan. Vi är dock 

medvetna om att ett annat teoretiskt ramverk hade givit andra infallsvinklar på vårt 

resultat. Om vi exempelvis valt det sociokulturella perspektivet, hade resultatet 

möjligen fokuserat mer på hur förskollärarna stöttar eller samspelar med varandra. 

Därav hade studien fått en annan infallsvinkel, men är inte något som varit 

eftersträvansvärt i föreliggande studie.  

 

I analysen till första frågeställningen blev de didaktiska frågorna vad, hur och varför en 

hjälp för att synliggöra förskollärarnas arbete med fysisk aktivitet. Det framgår i mindre 

utsträckning att fysisk aktivitet är vad som ska läras, då det tycks vara mer fokus på 

matematik, svenska, naturvetenskap och värdegrunden i förskollärarnas 

beskrivningar.  Däremot visar det sig genom hur-frågan att fysisk aktivitet många 

gånger används som ett medel i arbetet med andra ämnen. Det framkommer även att 

förskollärarna tar tillvara på spontana tillfällen. Enligt beskrivningarna görs didaktiska 

val i situationer som uppkommer, då de exempelvis låter barnen klättra upp för 

skötbordet istället för att lyfta upp dem och kan därmed kopplas till begreppet nuets 

didaktik. I förskollärarnas utsagor framgår det att barn ska ges möjlighet att utveckla sin 

motorik och rörelseförmåga, få en väl avvägd dagsrytm och en bättre 

koncentrationsförmåga, vilket då svarar på den didaktiska varför-frågan. Det blir 

därmed tydligt i resultatet att förskollärarna främst arbetar med fysisk aktivitet spontant 

eller som ett medel i arbetet med andra mål i läroplanen och verkar inte lika ofta vara 

det centrala målet med en aktivitet. De estetiska ämnena tycks vara de enda ämnen som 

tas upp i läroplanen som kan användas som ett medel i arbetet med andra målområden 

(Skolverket 2018). Det kan vara en anledning till att fysisk aktivitet främst används som 

ett medel och glöms bort att arbetas med som mål, då det exempelvis inte nämns i 

läroplanen att de akademiska ämnena kan arbetas med som ett medel. Å ena sidan 
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behöver det inte ses som en nackdel att arbeta med fysisk aktivitet som ett medel, 

eftersom barnen då får möjlighet till fysisk aktivitet. Å andra sidan menar Håkansson 

(2017) att ämnen som endast arbetas med som ett medel blir svåra att utvärdera 

måluppfyllelsen av. Därmed kan det förefalla problematiskt om ämnen glöms bort att 

arbetas med som mål. 

 

Under första frågeställningen framgår det även att tre av förskollärarna ser det som sin 

roll att inspirera, utmana och skapa goda förutsättningar för barnen i arbetet med fysisk 

aktivitet. Ändå anser samtliga förskollärare att de inte planerar tillräckligt för fysisk 

aktivitet. Förskollärarna menar att barnen är fysiskt aktiva under utevistelsen i den fria 

leken, vilket även Wilke m.fl. (2013) synliggör i sitt resultat. En tolkning är att 

förskollärarnas synsätt kan påverka i vilken utsträckning de planerar för fysisk aktivitet. 

Upplever de att barnen inte är tillräckligt fysiskt aktiva så skulle de möjligtvis planera 

mer för det. Exempelvis tycks matematik vara ett ämne som planeras mer för, vilket kan 

bero på att det kanske inte är ett ämne som förskollärarna anser att barnen automatiskt 

utvecklar kunskap kring i den fria leken.   

 

I analysen till andra frågeställningen hjälpte ramfaktorteorin till att synliggöra vilka 

möjligheter förskollärarna ser i arbetet med fysisk aktivitet. Utifrån förskollärarnas 

utsagor kan utemiljön och tillgång till material ses som yttre faktorer som möjliggör 

arbetet med fysisk aktivitet. Medan förskollärarnas lösningsorienterade handlande och 

positiva inställning mer kan kopplas till inre faktorer, som kan ses som möjliggörande i 

arbetet. Förskollärarna i studien anser att de har obegränsad yta på sin utegård för att 

arbeta med fysisk aktivitet och de har även närhet till skogen, vilket ses som möjligheter 

i arbetet. Att utemiljön gynnar barns fysiska aktivitet är även något som Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012), Bjørgen (2016) och Storli och Hagen (2010) tar upp. Då 

samtliga förskolor i föreliggande studie har stora utegårdar och skogen relativt nära, 

hade det varit intressant att även undersöka förskolor som bedrivs inne i en större stad 

och som har begränsad yta utomhus eller ingen utegård alls. Då det troligtvis hade 

påverkat resultatet och givit en bredare bild av förskollärares arbete med fysisk aktivitet 

på förskolor runt om i Sverige.  

  

Det framgår även att förskollärarna ser kompetensutveckling, vikarier, kollegor och 

studenter som en möjlighet till att utveckla arbetet med fysisk aktivitet, vilket är i 

enlighet med vad Howie m.fl. (2014) tar upp. Det visar sig att Vega är den enda av 

förskollärarna som fått kompetensutveckling inom fysisk aktivitet på sin arbetsplats och 

har under dessa tillfällen fått till sig olika material som främjar barns rörelse. I resultatet 

ses en skillnad i hur Vega arbetar med ämnet gentemot de andra förskollärarna. Hon ger 

mer tydliga och konkreta exempel på både planerade och spontana aktiviteter som hon 

genomför med barnen. Utifrån detta är en tolkning att ämneskunskap kan vara en 

bidragande faktor till i vilken utsträckning och på vilket sätt förskollärare arbetar med 

ett ämne.  

 

I analysen till tredje frågeställningen synliggörs vad förskollärarna ser för hinder i 

arbetet med fysisk aktivitet. Utifrån förskollärarnas utsagor tycks begränsade ytor och 

läroplanens diffusa skrivning ses som yttre faktorer som kan bli ett hinder i arbetet. 

Dessutom ser samtliga förskollärare ytorna inomhus som ett hinder i arbetet med fysisk 

aktivitet. Att ytor inomhus kan ses som ett hinder är även något Wilke m.fl. (2013), 

Tucker m.fl. (2011) och Gubbels, Van Kann och Jansen (2012) tar upp. I resultatet 

framgår att alla förskolor tidigare har haft tillgång till en lekhall men verkar vara något 

som bortprioriterats då exempelvis en förskollärare säger att deras lekhall ska bli ett 
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förskolebibliotek istället. Med tanke på att det finns ett läroplansmål gällande motorik, 

kroppsuppfattning och koordination, kan det tyckas märkligt att förskolan inte ges 

förutsättningar till en lekhall eller större ytor inomhus. En möjlig förklaring skulle dock 

kunna vara att fysisk aktivitet likväl kan arbetas med utomhus, vilket därmed kan göra 

att ytorna inomhus i större utsträckning prioriteras till andra områden och ändamål. 

 

Som tidigare nämnts kan kompetens och inställning ses som möjligheter i arbetet. Men 

enligt förskollärarnas utsagor kan en negativ inställning till fysisk aktivitet hos 

personalen bli en inre faktor som blir ett hinder i arbetet. Detta eftersom resultatet visar 

att osäkerhet och brist på kompetens inom ämnet kan påverka arbetet i förskolan, vilket 

även Jonsson (2011) och Sollerhed (2017) belyser. Gina tar upp att personalen 

inspirerar barnen i olika utsträckning utifrån deras inställning till fysisk aktivitet. 

Ytterligare påpekar Vega att det troligen finns personal som tycker att det blir för hög 

ljudnivå när det bedrivs fysisk aktivitet inomhus. Därav kan förskollärare utgöra ett 

hinder i arbetet om de inte inspirerar barnen eller ständigt dämpar barnen för att få en 

lugnare miljö. En förskollärare tar upp att det kan finnas en rädsla hos förskollärare att 

inte kunna få tillbaka kontrollen efter mer livliga lekar, vilket kan göra att fysiskt aktiva 

lekar undviks inomhus. Men en möjlig reflektion grundat i egna erfarenheter är att goda 

relationer med barngruppen och ökad kompetens inom ämnet skulle kunna underlätta 

för att våga göra mer aktiva lekar, då en trygg och säker förskollärare troligen speglar 

atmosfären i barngruppen.  

 

Något som inte synliggörs i tidigare forskning är att förskolans läroplan skulle kunna 

vara ett hinder i arbetet med fysisk aktivitet. Det är däremot något som förskollärarna i 

föreliggande studie verkar se som ett hinder. De anser att förskolans läroplan har en 

diffus och minimal skrivning gällande ämnet och att andra läroplansmål har större 

utrymme, vilket verkar påverka i vilken utsträckning de arbetar med ämnet. Trots att 

begreppet fysisk aktivitet skrivits in i den nya läroplanen (Skolverket 2018) verkar det 

inte vara något som förskollärarna fokuserat på. Utan fokus är istället på andra områden 

som också förtydligats i läroplanen så som leken, undervisning och digitalisering. 

Frågan är vad som påverkar val av fokusområden i förskolan? Möjligtvis kan det bero 

på samhällets utveckling, aktuell forskning eller rektorers intressen och val, men även 

förskollärarnas inställning till ämnet skulle kunna vara aspekter som påverkar val av 

fokusområden i förskolan. I resultatet framgår det att förskollärarna är medvetna om att 

de har ett ansvar att arbeta med alla ämnen i läroplanen, ändå verkar fysisk aktivitet inte 

prioriteras i samma utsträckning som mer “skoliga-ämnen”. Följaktligen kan det därmed 

ses som viktigt att kontinuerligt reflektera i vilken utsträckning områden arbetas med så 

att inget område glöms bort. Vi tänker att det är intressant att läroplanens knappa 

skrivning om fysisk aktivitet kan ses som ett hinder i arbetet. Troligtvis kan det här ses 

ur olika perspektiv, då vissa förmodligen värderar det fria tolkningsutrymmet i 

läroplanen högt, medan andra kanske mer föredrar specifika och konkreta exempel på 

hur arbetet kan bedrivas.  

 

Vidare tar Folkhälsoguiden (2017) och Sollerhed (2019a) upp att barn idag är alltmer 

stillasittande. Det här är däremot inget som framgår i förskollärarnas beskrivningar, då 

samtliga förskollärare uttrycker att barnen för det mesta är fysiskt aktiva under sin dag 

på förskolan. En tolkning av förskollärarnas utsagor är att de inte verkar tycka att 

barnen är stillasittande under tiden på förskolan, däremot belyser forskningen något 

annat. Det här väcker därmed en fundering om barn möjligtvis är mer stillasittande 

hemma än på förskolan? Eller kan en förklaring vara att det är svårt att få en enhetlig 

bild av det enskilda barnets rörelse under en dag på förskolan, då aktiva barn kan ta mer 
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fokus, vilket kan bidra till att det upplevs som att det överlag är högt tempo och mycket 

rörelse. Det här skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför förskollärarnas 

upplevelser inte överensstämmer med forskning.   

 

Inför studien var vår uppfattning att planering och arbete med fysisk aktivitet skiljer sig 

åt mellan förskolor. Vår upplevelse var att en del förskolor planerar 

undervisningstillfällen med fysisk aktivitet, medan andra förskolor anser att barnen får 

tillräcklig rörelse vid utevistelse och lek, vilket vi såg som något som kunde påverka 

likvärdigheten mellan förskolor. Studiens resultat överensstämmer med våra tidigare 

uppfattningar om att det inte verkar planeras så ofta för fysisk aktivitet i förskolan. En 

ny insikt är däremot att fysisk aktivitet främst tycks användas som ett medel i arbetet 

med andra läroplansmål och att förskollärarna till stor del arbetar spontant med fysisk 

aktivitet. Vidare belyser Johnsson (2019) att förskolor har olika förutsättningar vad 

gäller exempelvis den fysiska miljön. Det här är även något förskollärarna tar upp, då de 

menar att innemiljön kan vara begränsande och därmed ett hinder, medan utemiljöns 

obegränsade yta istället tycks vara en möjlighet i arbetet. Vidare nämner förskollärarna 

att de upplever läroplanen och sig själva som ett hinder. Kompetensutveckling, vikarier 

och studenter och tillgång till material är istället möjligheter som de ser i arbetet med 

fysisk aktivitet. Utifrån detta tänker vi att föreliggande studie kan bidra med kunskap 

om att det finns flera olika påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet, vilket kan 

påverka förskolors likvärdighet. Det här även något som synliggjorts i studien då 

förskollärarnas beskrivningar av deras arbete med fysisk aktivitet skiljer sig åt, vilket 

grundar sig i olika faktorer som visats påverka arbetet. Studien visar även att det behövs 

planeras mer för fysisk aktivitet i förskolan, då det verkar åsidosättas framför andra 

ämnen. Med den här studien vill vi även belysa vikten av att ämnet inte bortprioriteras 

då det står i förskolans läroplan att förskollärare har ett uppdrag att erbjuda barn fysisk 

aktivitet. Därmed anser vi att det inte räcker att tänka att barn får fysisk aktivitet 

automatiskt under utevistelsen, då det känns svårt att konstatera att samtliga barn är 

tillräckligt fysiskt aktiva utan vuxnas delaktighet. Slutligen vill vi belysa att 

förutsättningar på förskolor ser olika ut och kan ofta vara svåra att påverka, däremot kan 

de inre faktorerna så som förhållningssätt och inställning ses som mer förändringsbara. 

Med utgångspunkt i studiens resultat så tänker vi att trots förskolors olika 

förutsättningar och begränsande yttre faktorer så kan en positiv inställning och 

motivation hos förskollärare bidra till att det planeras och arbetas mer med fysisk 

aktivitet i förskolan.  

 

Sammanfattningsvis är vår slutsats med studien att fysisk aktivitet till största del tycks 

arbetas med spontant eller används det som ett medel i arbetet med andra läroplansmål. 

I resultatet framgår det dock att samtliga förskollärare anser att de bör planera mer för 

ämnet än vad de gör. De främsta hindren som förskollärarna nämner i arbetet är 

begränsade ytor inomhus, läroplanen samt personalens inställning och kompetens. 

Vidare anses utomhusmiljön som en möjlighet i arbetet. Även olika former av 

kompentensutveckling, vikarier, kollegor och studenter ses av förskollärarna som 

möjligheter till att få ny kunskap inom fysisk aktivitet. Det här blir följaktligen svaret på 

föreliggande studies syfte. 

 

6.2 Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har kvalitativ metod valts, då 

Denscombe (2018) menar att det är en metodansats som passar till småskalig forskning 

eftersom insamlad data ofta blir utförlig och beskrivande. Kvantitativ metod inbegriper 

mer omfattande och precisa mätningar, vilket inte är något som eftersträvas i 
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föreliggande studie. Vi har istället valt att undersöka förskollärares beskrivningar och 

önskar mer utförliga svar, därmed har intervju valts som forskningsverktyg. En kritisk 

aspekt gällande intervju som forskningsverktyg för datainsamling är att människor inte 

alltid gör precis så som de uttrycker att de gör (Denscombe 2018). Därmed skulle 

observationer kunnat vara användbart för att få syn på hur de verkligen arbetar med 

ämnet. I och med att intervjuer endast använts har vi enbart förskollärarnas ord att 

förlita oss på. Om vi däremot valt observation hade det troligen inte synliggjort faktorer 

som förskollarna anser påverkar deras arbete, förmodligen hade vi då också gått miste 

om deras beskrivningar, vilket är något som ligger i vårt intresse att undersöka. Därav 

hade en metodkombination kunnat vara gynnsamt för att ge en mer enhetlig bild av 

förskollärarnas arbete med ämnet, dock anser vi det problematiskt att hinna med grundat 

i tidsaspekten för arbetet.  

  

Då intervjuguiden i förväg mailades till informanterna uppstod ett missförstånd. 

Förskolläraren vid det sista intervjutillfället berättade att hon missat att vi bifogat 

intervjufrågorna i mailet och hade därför inte läst igenom frågorna innan. Den här 

intervjun blev markant kortare och vi fick mindre utförliga svar än vid de tre andra 

intervjuerna, trots att vi försökte få igång samtalet genom att ställa följdfrågor. Valet att 

skicka ut intervjufrågorna innan intervjutillfället är något som vi reflekterat kring 

efteråt, då Kihlström (2007a) menar att det finns en tendens att informanterna anpassar 

sina svar utifrån vad de tror att forskarna vill få fram (ibid.). Därmed kan det framstå 

som en nackdel att bifoga intervjuguiden inför en intervju. Däremot tycks förskollärarna 

givit mer utförliga svar när de haft tid till att fundera kring intervjufrågorna. Jämfört 

med vad de kanske hade gjort om de inte fått intervjufrågorna innan intervjutillfället, 

grundat i de skillnader som vi sett i våra fyra intervjuer. Vi märkte också att 

förskolläraren som inte hade läst igenom frågorna innan upplevdes stressad under 

intervjutillfället, vilket också kan vara en faktor till varför den intervjun inte blev lika 

omfattande och utförlig. Dock framkom enligt oss tillräcklig empiri under denna 

intervju och den har därmed varit en bidragande del till att besvara studiens syfte.  

  

Vi deltog båda två under intervjutillfällena och såg detta som fördelaktigt då båda blev 

ansvariga för att följa upp informanternas utsagor, vilket genererade utförliga svar. 

Däremot hade det kunnat upplevas som en maktsituation då vi och förskolläraren satt på 

varsin sida av bordet. Dock var det inget vi upplevde att förskollärarna reagerade på. 

Vid intervjun ställdes följdfrågor men däremot märkte vi vid sammanställningen av 

resultatet att vi borde ställt fler följdfrågor efter vissa svar, då det fanns lite oklarheter. 

Vi hade möjlighet att återkoppla till två av förskollärarna efteråt för att ställa följdfrågor 

om det som upplevdes oklart, för att på så sätt undvika missuppfattningar. Samtliga 

intervjuer har spelats in och det har varit gynnsamt då vi fått med allt som sades under 

intervjun, vilket hade varit svårt om vi endast hade antecknat. Inspelning har även 

möjliggjort att kunna lyssna på intervjun flera gånger. Däremot beskriver Thomsson 

(2010) att informanter kan uppleva ljudupptagning som besvärande eller obehagligt. 

Detta är något som vi kunde se en tendens till hos förskollärarna, då två av 

förskollärarna frågade om vi hade stängt av och fortsatte därefter att ställa frågor och 

samtala om ämnet, vilket vi därmed tolkade var något de inte ville ha med på 

inspelningen.  

  

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval, då föreliggande studie gjorts under begränsad 

tid. Eftersom det har varit tidskrävande att boka in och genomföra intervjuer, 

transkribera och bearbeta data så tänker vi att det hade varit svårt att ha ett större urval. 

Men om mer tid funnits så hade det varit intressant att ha ett större urval, med förskolor 
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som har andra förutsättningar än de som deltagit i studien. Det hade exempelvis varit 

intressant att undersöka förskolor som har rörelse eller fysisk aktivitet som profil. Det 

hade också varit intressant att undersöka förskolor som har mer begränsad yta både 

utomhus och inomhus, då det troligtvis hade påverkat resultatet. 

 

Denscombe (2018) menar att kvalitativa studiers trovärdighet bör ifrågasättas, då det är 

svårt för andra forskare att göra en motsvarande studie med liknande människor i 

liknande sammanhang. Däremot finns olika aspekter att ta hänsyn till för att öka 

studiers trovärdighet och en aspekt är respondentvalidering. I föreliggande studie har det 

gjorts en respondentvalidering då vi återkopplade till några av förskollärarna för att få 

en ökad förståelse av deras svar. Vidare skriver Kihlström (2007b) att triangulering kan 

öka studiers trovärdighet, vilket innebär att olika metoder kombineras i en 

undersökning. Med koppling till detta hade det kunnat ses som önskvärt att använda 

ytterligare metoder i föreliggande studie. Intervjufrågorna har granskats av handledaren 

och det har även gjorts en provintervju med en person som arbetar inom förskola för att 

på så sätt kontrollera eventuella oklarheter i intervjuguiden. Kihlström (2007b) 

beskriver kontroll av intervjuguide och att göra en provintervju som ett sätt att öka 

trovärdigheten i en studie. Utifrån de medvetna val vi gjort ovan så kan trovärdigheten i 

studien öka. Däremot kan trovärdigheten ifrågasättas då det är en mindre kvalitativ 

studie.  

 

I föreliggande studie beskrivs alla delar och tillvägagångssätt på ett utförligt och tydligt 

sätt, vilket enligt Denscombe (2018) kan öka studiens tillförlitlighet. Olika aspekter som 

kan öka en studies tillförlitlighet menar Kihlström (2007b) är att vara två vid 

intervjutillfället och att använda sig av ljudupptagning vid intervjun för att inte gå miste 

om information. Ovannämnda aspekter har tagits i beaktande vid intervjun i 

föreliggande studie och kan därmed tolkas öka tillförlitligheten. Däremot missades 

ibland följdfrågor trots att vi var två, vilket möjligen kan berott på att vi förlitat oss på 

varandra och på så vis har vi kanske blivit mer passiva än om vi skulle intervjuat var för 

sig. Kihlström (2007b) tar upp att videoinspelning kan öka tillförlitligheten då det 

underlättar för att få med allt som sker under intervjutillfället. Vi har dock gjort ett 

medvetet val att inte använda oss av videoinspelning eftersom det kan upplevas 

obekvämt. Däremot är vi medvetna om att kroppsspråk och ansiktsuttryck inte är något 

som vi fått med då vi endast använt ljudupptagning och är därmed inte något som tagits 

i beaktande vid bearbetning av data. Det här skulle därmed kunna vara aspekter som 

minskar tillförlitligheten i föreliggande studie. 

  

Slutligen belyser Kihlström (2007b) att det är svårt att göra en generalisering av 

kvalitativa studier eftersom de oftast utgår från enskilda personers kunskaper och 

erfarenheter, därmed kan läsare främst relatera till resultatet. Förskollärarna i 

föreliggande studie har olika förutsättningar, vilket påverkar deras svar. Därför går det 

inte att konstatera hur förskolor överlag arbetar med fysisk aktivitet. Eftersom det är en 

småskalig studie med endast fyra deltagare är det ytterligare en anledning till att 

resultatet inte går att generalisera. Dock har inte syftet med studien varit att göra en 

generalisering, utan studiens avsikt är att synliggöra beskrivningar som går att relatera 

till och som kan ge nya insikter.  

 

6.3 Vidare forskning  

I föreliggande studie finns ett intresse att undersöka förskollärares beskrivningar av 

arbetet med fysisk aktivitet i förskolan. För att se hur de arbetar med fysisk aktivitet kan 

det vara fördelaktigt att även genomföra observationer under en längre tid, då en 



  
 

33 

persons beskrivning och sätt att handla inte alltid överensstämmer. Forskning visar att 

barn idag är mer stillasittande. Dock verkar det inte vara något förskollärarna i studien 

tycks uppleva. Därmed skulle ett framtida forskningsområde kunna vara att observera 

och mäta barns fysiska aktivitetsnivå i svenska förskolor. För att på så sätt synliggöra 

om förskollärarnas upplevelser överensstämmer med barns faktiska aktivitetsnivå. Då vi 

tänker att om fler svenska studier visar att barn inte är tillräckligt fysiskt aktiva i 

förskolan så hade det kanske bidragit till att ämnet får mer uppmärksamhet i förskolan 

och att förskollärare planerar och arbetar mer med ämnet.  

 

Vidare tänker vi att det hade varit intressant att intervjua rektorer, då förskollärarna i 

studien tar upp att mycket av deras tid går till att arbeta med fokusområden. Troligtvis 

bestäms fokusområden av rektorer och därför skulle det vara intressant att synliggöra 

vad det är som påverkar deras val av fokusområde. En intervjustudie skulle även kunna 

synliggöra om rektorers inställning till fysisk aktivitet påverkar i vilken utsträckning 

deras förskola arbetar med ämnet. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

Vi heter Annie Helge och Madeleine Karlsson och är förskollärarstudenter som läser 

sista terminen på Linnéuniversitet i Växjö. Vi skriver nu vårt examensarbete, där vi vill 

synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 

utifrån läroplanens intentioner. Genom arbetet vill vi även synliggöra möjligheter och 

hinder i arbetet med fysisk aktivitet. I vår studie kommer vi intervjua förskollärare och 

därför skickar vi ut en förfrågan om att delta till er då vi tror att er kunskap kan vara 

värdefull för vår studie.  

  

Intervjutillfället kommer ta cirka 30-45 minuter, och vi båda kommer vara med vid 

genomförandet av intervjun. Intervjun kommer spelas in så att vi kan lyssna på 

intervjun i efterhand för att inte missa relevant och viktig information. I vår studie utgår 

vi från forskningsetiska regler, vilket innebär att inspelningen av intervjun endast 

kommer användas i denna studie och kommer raderas efter slutfört arbete. Alla 

deltagande förskollärare och förskolor tilldelas fiktiva namn för att det inte ska gå att 

urskilja vilka förskolor eller personer som deltagit i studien. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas. 

  

Om ni har fler frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare och vi uppskattar om 

ni hör av er oavsett om ni vill delta eller inte.  

Tack på förhand! 

 

Annie Helge  

ah223wg@student.lnu.se 

 

Madeleine Karlsson  

mk223nx@student.lnu.se 

 

Martin Eksath (Handledare) 

Martin.eksath@lnu.se  

 

Vi ser fram emot att höra av er! 

Med vänlig hälsning  

Annie Helge och Madeleine Karlsson 
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II 

Bilaga B Intervjuguide  

 

På vilket sätt genomför förskollärare arbetet med fysisk aktivitet i förskolan 

Vad är fysisk aktivitet i förskolan för dig? 

Hur arbetar du med fysisk aktivitet i förskolan? Ge gärna konkreta exempel 

Varför arbetar du med fysisk aktivitet i förskolan? 

Hur kan planering för fysisk aktivitet se ut, vilka (didaktiska) val görs? Ge gärna 

exempel 

Anser du att fysisk aktivitet har tillräckligt stort utrymme i förskolans läroplan? 

Förklara gärna. 

Anser du att fysisk aktivitet kan bedrivas i både inomhusmiljö och utemiljö? Förklara 

gärna 

Vilken är din roll vid arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? 

  

Vad beskriver förskollärare för möjligheter och hinder i arbetet med fysisk 

aktivitet 

Hur ser era förutsättningar ut kring att arbeta med fysisk aktivitet? 

Vad ser du för hinder i arbetet med fysisk aktivitet i förskolan? 

Tänker du att det behövs mer kompetensutveckling inom området fysisk aktivitet i 

förskolan? Motivera gärna. 

Om ni skulle få utökade resurser av rektorn för att arbeta med fysisk aktivitet, vad 

skulle du då vilja prioritera att göra?  

  

Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

Får vi kontakta dig igen om det skulle behövas? 

  

Bakgrundsfrågor 

Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

Hur många barn har ni i barngruppen? 

Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med? 

Har förskolan du arbetar på någon specifik profil/inriktning? 

Hur många avdelningar har förskolan? 

Hur många är ni i arbetslaget? 

Hur ser utbildningsnivån ut på avdelningen? 

Har du någon kompetensutveckling eller fortbildning inom fysisk aktivitet? 

Finns det någon eller några personer på din förskola som arbetar för att utveckla arbetet 

med fysisk aktivitet? På vilket sätt?  

  

 

 


