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Abstrakt 
I den här studien är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares 

uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i 

förskolan. Med avstamp i syftet har tre frågeställningar formulerats. De två första 

frågorna syftar till att ge svar på hur förskollärare uppfattar vad fysisk aktivitet och 

digitala verktyg innebär i förskolan samt i vilken utsträckning dessa används. Tredje 

frågan intresserar sig i att få en djupare förståelse över hur både digitala verktyg och fysisk 

aktivitet kan kombineras i förskolan. Den valda metoden är av kvalitativ karaktär då semi-

strukturerade intervjuer och fältexperiment är de forskningsverktyg som använts. 

Studiens resultat har utifrån den sociokulturella teorin och det didaktiska perspektivet 

analyserat förskollärares uppfattningar. Huvuddragen som lyfts i resultatet är att digitala 

verktyg ser ut att kunna framkalla en rörelseglädje hos barnen för att motivera till rörelse, 

att användning av digitala verktyg alltid ska ha ett ändamål samt att det behövs en 

kompetens för att kunna använda digitala verktyg på ett ämnesöverskridande sätt.  

 

Svensk titel: ”Det är lätt att ta till en Ipad, lite som en barnpassning” – En kvalitativ studie 

utifrån förskollärares uppfattningar kring barns fysiska aktivitet och digitala verktyg. 

 

English title: ”It’s easy to grab an Ipad, almost like babysitting” – A qualitative study 

based on preschool teachers perceptions of childrens physical activity and digital tools. 

 

Nyckelord 
Förskola, undervisning, fysisk aktivitet, digitala verktyg, ämnesöverskridande arbetssätt.   

 

 

Tack! 
Denna studie har skrivits som en avslutande del av vår förskollärarutbildning under 

höstterminen 2019. Vi vill framföra ett varmt tack till alla som bidragit eller på något sätt 

stöttat oss under denna resa. Vi är tacksamma över de förskollärare som deltog i studien. 

Ert bidrag har varit betydelsefullt för vår studie. Stort tack även till Martin Eksath som 

med sin handledning bidragit med goda råd och intressanta tankeställare under arbetets 

gång. Vi vill även ägna ett stort tack till nära och kära som varit förstående över vår 

frånvaro och som uppmuntrat oss till att göra en väl genomförd studie. Vi är väldigt stolta 

över vår studie och vill därmed även tacka varandra för ett fantastiskt teamwork som 

grundats i många härliga skratt och givande diskussioner. 
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1 Inledning 
Vi intresserar oss för ämnesområdena digitala verktyg och barns fysiska aktivitet i 

förskolan. Det är av stor relevans att belysa dessa ämnen, eftersom digitala verktyg har 

förtydligats i nya läroplanen för förskolan samtidigt som förskolan ska ge barn den 

dagliga motion som de behöver. Implementeringen av digitala verktyg i förskolans 

läroplan är något som nyhetsuppdateringarna följer: ”I förskolan ska barn också få 

utveckla sin digitala kompetens. Men det betyder inte - som en del hävdar - att 

förskolebarn ska sitta mer framför olika skärmar” (Ekström 2019). Det som förtydligas 

är att digitala verktyg i förskolan inte innebär att skapa förutsättningar för barn att få 

tillgång till ökad skärmtid, utan att de får möjlighet till att utveckla en digital kompetens. 

Enligt förskolans läroplan ska digitala verktyg kopplas direkt till barns utveckling och 

lärande: ”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett 

sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket 2018:15).  

Samhällsdebatten är tudelad huruvida digitala verktyg lämpar sig för barn i förskolan. 

Fokus i samhällsdebatten är i vilken utsträckning digitala verktyg påverkar barns motorik 

och hälsa. I en nyhetsartikel skriver Ekström (2019): ”Det betyder inte att barn i förskolan 

ska sitta mer framför skärmar, eller att plattor och datorer ska användas som barnpassning. 

Barn ska utforska omvärlden, röra på sig, leka och träna sociala färdigheter i förskolan”. 

Å ena sidan ses barns hälsa som hotad vid användning av digitala verktyg å andra sidan 

ses digitala verktyg som något som kan främja barns utveckling och lärande. 

World Health Organization (2019) har tagit fram riktlinjer för vad som anses gynna barns 

utveckling och lärande. Riktlinjerna förespråkar att barn under fem år bör ägna färre 

timmar åt skärmtittande och istället spendera mer tid åt fysisk aktivitet, som i sin tur 

främjar en hälsosam utveckling. I sammanhanget påpekas att det finns flera aspekter som 

påverkar barns stillasittande bland annat att barnen oftare får skjuts och är betydligt 

mindre fysiskt aktiva i vardagen (Dunkels 2019). Vidare förklarar författaren att digitala 

verktyg kan vara bra för barnen, om det finns en medveten inställning till hur de används. 

Det går inte att bortse från samhällets digitala framväxt, vilket i sin tur innebär att vuxna 

bör stötta barnen i deras utveckling gällande digital kompetens. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att diskursen angående digitala verktyg och 

barns fysiska hälsa är betydelsefull för både verksamma inom förskolan och 

vårdnadshavare. Det finns många olika åsikter om hur dessa ämnesområden används i 

förskolan. Det innebär därmed, utifrån ett didaktiskt perspektiv, att det behövs kunskap 

kring hur förskollärare hanterar planeringen av hur digitala verktyg och fysisk aktivitet 

ska gynna barnens utveckling och lärande, eftersom det är förskollärarna som ansvarar 

för undervisningen i förskolan. Målsättningen med studien är därmed att öka förståelsen 

för hur digitala verktyg och barns fysiska aktivitet kan kombineras i förskolan. För att 

kunna förstå hur digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet behöver vi först 

undersöka hur förskollärare förhåller sig till fysisk aktivitet utifrån läroplanens uppdrag. 

Samt att undersöka på vilka sätt de använder digitala verktyg för att sedan kunna sätta 

dessa i ett sammanhang.  
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1.1 Begreppsdefinition 

Nedan sker en beskrivning av begreppen digitala verktyg och fysisk aktivitet. Begreppen 

återkommer i flera sammanhang, därmed definierar vi dess innebörd i föreliggande 

studie.  

 
1.1.1 Digitala verktyg  

I studien omnämns flera digitala verktyg, såsom; surfplatta, projektor, telefon, högtalare, 

QR-koder, Blue-Bots, Webb-Ägg, interaktiv tavla och Greenscreen. Samtliga hör till 

paraplybegreppet digitala verktyg. 

 
1.1.2 Fysisk aktivitet 

När vi i föreliggande studie syftar till fysisk aktivitet i förskolan, innebär det allt från 

pulshöjande aktiviteter till lågintensiva rörelser. Vilket innebär att fysisk aktivitet kan ske 

under både spontana och planerade tillfällen.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra fyra 

förskollärares uppfattningar om användningen av digitala verktyg för att främja barns 

fysiska aktivitet i förskolan. 

 
2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur förhåller sig förskollärare till sitt uppdrag gällande barns fysiska aktivitet? 

 

2. Hur använder förskollärare digitala verktyg i förskolan? 

 

3. På vilka sätt kan förskollärare använda digitala verktyg för att främja barns fysiska 

aktivitet i förskolan? 
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3 Litteraturbakgrund 
Inledningsvis presenteras vad litteraturen lyfter gällande barns fysiska aktivitet. Därefter 

följer en beskrivning av digitala verktyg i förskolan. Avslutningsvis sker en 

sammanfattning över litteraturens centrala innehåll. Följande kapitel kan öka förståelsen 

för vad fysisk aktivitet och digitala verktyg innebär och därmed bidra till bakgrundsfakta 

i studiens ämnesområde.  

 

3.1 Barns fysiska aktivitet 

När personer utför rörliga aktiviteter med kroppen som kräver en ökad energiomsättning, 

definieras det som fysisk aktivitet (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012; Sollerhed 2019). 

Det som förutsätter att en person kan utföra en fysisk aktivitet på ett funktionellt sätt, är 

att kroppen behärskar vissa fysiska grundegenskaper (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000; 

Osnes et al. 2012). Dessa grundegenskaper är: uthållighet, styrka, spänst, snabbhet och 

rörlighet. Medan fysisk aktivitet syftar till all kroppslig rörelse, handlar motorik om hur 

samspelet mellan nerv och muskelsinnet frambringar en rörelse. Fysisk aktivitet hör 

därmed tätt samman med motorik. Barnen erhåller motoriska upplevelser när de är fysiskt 

aktiva, och för att kroppen ska utveckla goda motoriska färdigheter förutsätter det att 

koordinationsfärdigheterna är välutvecklade. Det finns sju färdigheter som främjar en god 

koordination: balans, rytm, reaktionsförmåga, rumsuppfattning, öga-hand och öga-

fotkoordination, lagom kraft och anspänningsreglering (Osnes et al. 2012). Utöver den 

motoriska utvecklingen, så är även sinnena avgörande för hur den allmänna 

rörelseutvecklingen blir (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000; Osnes et al. 2012). Osnes 

et al. (2012) anser att de sinnen som är mest centralt angående rörelseutvecklingen är det 

kinestetiska sinnet (vårt muskel och ledsinne som reglerar läge och kraft i en rörelse), det 

vestibulära sinnet (hur vårt balanssinne registrerar hastighetsförändringar i relation till 

kroppens tyngdpunkt), det taktila sinnet (när vi exempelvis registrerar hur vibrationer, 

kyla och branta ytor känns), samt synsinnet som lockar oss till att vilja röra oss.   

 

När barnet utsätts för nya rörelseerfarenheter utvecklas en kroppsäkerhet som kan 

medföra en stärkt självkänsla hos barnet. En stärkt självkänsla är viktigt för att barnet ska 

känna tillit till sin egen kropp och våga vara aktiv och utforska sin omgivning (Grindberg 

& Langlo Jagtøien 2000). Det är viktigt att barn får positiva upplevelser av att vara fysiskt 

aktiv (Ericsson 2009), eftersom all fysisk aktivitet främjar både inlärningsförmågan och 

koncentrationsnivån hos ett barn (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000; Sollerhed 2019). 

Barns upplevelse av rörelseglädje är förutom associerat med deras inlärningsförmåga, 

även starkt kopplad till social gemenskap. Genom fysisk aktivitet aktiveras även barnen 

på ett mentalt plan, där bland annat deras sociala utveckling stimuleras (Osnes et al. 2012; 

Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). En motoriskt säker kropp är en förutsättning för att 

barnen kan delta i olika sorters fysiska lekar (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

Författarna menar att om barnet har en god kroppssäkerhet, är det enklare för barnet att 

utveckla en social trygghet, jämfört med ett barn som har en rörelsemässig osäkerhet. 

Detta innebär att fysisk aktivitet påverkar barnets sociala utveckling positivt, eftersom de 

kan ansluta sig till kroppsliga lekar som skapar en social gemenskap. Faskunger (2008) 

lyfter att rörelseglädjen är beroende av den sociala aspekten och en av de främsta 

faktorerna till att barn idrottar, motionerar och rör på sig naturligt är för att det är roligt 

att utföra någon form av fysisk aktivitet tillsammans med andra personer.  

 

I takt med digitaliseringens framfart i samhället, har det skett en generell ökning av 

stillasittande bland barn (Faskunger 2008; Sollerhed 2019). Då barn i allt mindre 

utsträckning är fysiskt aktiva än tidigare (Faskunger 2008), har Folkhälsoinstitutet låtit ta 
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fram riktlinjer för hur ofta barn bör röra på sig. Barn bör dagligen utföra allsidiga fysiska 

aktiviteter i minst 60 minuter som involverar både de fysiska grundegenskaperna, men de 

bör även utföra aktiviteter som gör att pulsen varvar mellan hög och låg intervall 

(Faskunger 2008; Sollerhed 2019). Ericsson (2009) poängterar att barnen behöver utsättas 

för en vardaglig, varierad och framförallt naturlig rörelse. Detta med anledning av det 

ökade stillasittandet. Sollerhed (2019) poängterar att majoriteten av barnen spenderar sin 

vakna tid i förskolan. Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) har förskolan därmed 

ett omfattande ansvar för att skapa möjligheter till en rörelserik miljö. Det framhävs även 

i förskolans läroplan (Skolverket 2018), där förskollärare har ett kompensatoriskt uppdrag 

gentemot att erbjuda barnen en stimulerande miljö. Faskunger (2008) poängterar att 

förskolan bör erbjuda barnen fysisk aktivitet både inomhus och utomhus, som inkluderar 

både pulshöjande aktiviteter men även lågintensiva där pulsen inte är lika hög. Det är 

framförallt i lekar som sker i den dagliga miljön som tränar den allsidiga rörelseförmågan 

hos barnet (ibid.). För att kunna erbjuda barnen goda fysiska möjligheter, krävs det 

kompetenta förskollärare som har kunskap om både barnets sinnesutveckling och fysiska 

utveckling, men det bör även finnas en förståelse för sambandet mellan barns motorik 

och deras utveckling och lärande (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Det bör även 

finnas kunskap om vad en hälsosam livsstil innebär. Förutom att förskolan erbjuder 

barnen fysiska aktiviteter, måste det således finnas en balans mellan fysisk aktivitet, 

återhämtning och matvanor (Sollerhed 2019).   

 

3.2 Digitala verktyg i förskolan  

Samhället har snabbt utvecklats till en omfattande, digitaliserad omgivning. Detta innebär 

att människor som verkar i ett digitaliserat samhälle utvecklar nya sätt att kommunicera 

och söka information på (Hardersen 2018; Magnusson 2018). En följd av detta är att 

barnen föds in i en digitaliserad miljö, där de oundvikligen introduceras för digitala 

verktyg. Majoriteten av hushållen använder någon form av digitalitet, såsom: tv, 

surfplatta, dvd spelare, spelkonsoler (Hardersen 2018). I samband med att antalet barn 

som konsumerar digitala verktyg ökar, så finns det även en omfattande oro hos vuxna vad 

detta innebär för barnens utveckling och lärande (Hardersen 2018; Kjällander 2019). 

Författarna menar att ett ökat digitalt användande ökar risken för ett allt mer omfattande 

stillasittande bland barn. 

 

Kjällander (2019) nämner att det finns en inställning hos vissa verksamma inom förskolan 

att barn bör ägna sig åt lekar utan att digitala verktyg involveras. De anser att barns 

kognitiva utveckling hämmas av användande av digitala verktyg, och att en följd av detta 

är att barnens fysiska och psykiska hälsa hotas. Däremot hävdar Hardersen (2018) att 

digitala verktyg inte ska ses som något främmande i förskolan utan ska användas i 

utvecklingssyfte. Palmér (2019) skriver att år 2007 formulerade Europeiska Unionen 

framtidens nyckelkompetenser som krävs för att en medborgare ska klara sig i ett 

mediesamhälle. En av dessa är att erhålla en digital kompetens. Det innebär att det är 

oundvikligt för förskolan att ta hänsyn till den nya samhällsreformen. Förskolan har ett 

demokratiskt uppdrag som ska spegla samhället och undervisa framtida medborgare, och 

därmed finns det ett ansvar över att digitala verktyg bör integreras i förskolan (Hardersen 

2018; Palmér 2019). Sveriges Kommuner och Regioner (2019) har sammanställt en 

nationell handlingsplan för skolans utvecklingsarbete gällande digitalisering. Det lyfts 

bland annat att barn har rätt till att utveckla en adekvat digital kompetens samt att 

verksamma inom skolväsandet ska erbjudas en digital kompetensutveckling (SKR 2019). 

Utöver att digitala verktyg har implementerats i förskolans läroplan (Skolverket 2018), 

så har det även tillskrivits att barnen ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital 

kompetens. Kjällander och Riddersporre (2019) poängterar att det som definieras som 
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digitala verktyg idag, kan innebära något annat i framtiden, vilket kräver att kontinuerligt 

följa utvecklingen för att upprätthålla den digitala kompetensen. Digital kompetens är ett 

kontextbundet begrepp (Hardersen 2018; Magnusson 2018), och det krävs ett medvetet 

förhållningssätt till hur digitala verktyg bör användas i förskolan.  

 

All användning av digitala verktyg bör enligt Kjällander och Riddersporre (2019) och 

Magnusson (2019) genomsyras av meningsfullhet, vilket innebär att de aktivt bör väljas 

bort i sammanhang där andra verktyg är mer väsentliga. Då vårt samhälle präglas av 

digital teknik behöver barn få möjlighet att utveckla en digital kompetens, vilket innebär 

att förskollärare bör ha kunskap om hur digitala verktyg kan användas i olika 

undervisningssammanhang (Palmér 2019; Hardersen 2018). Fysisk aktivitet är ett av 

ämnena som Hardersen (2018) nämner som bör involveras i en mediebaserad pedagogik. 

Det innebär att förskolläraren som använder sin digitala kompetens på ett 

ämnesöverskridande sätt utvecklar barns lärprocesser genom medieundervisning.  

 

3.3 Sammanfattning 

Oro över barns ökade stillasittande är centralt i litteraturen gällande digitala verktyg och 

barns fysiska aktivitet. Samtidigt lyfts digitala verktyg fram som ett pedagogiskt verktyg 

för att skapa ett mervärde inom övriga ämnesområden, bland annat fysisk aktivitet. 

Förskolan beskrivs som en betydelsfull arena där majoriteten av barnen vistas större delen 

av sin vardag. Förskolan anses därmed kunna skapa kompensatoriska förutsättningar för 

barn att hantera digitala verktyg och fysisk aktivitet som stimulerar till utveckling och 

lärande. Ytterligare en central aspekt som omnämns är vikten av att förskollärares 

kompetens hålls ajour. Att besitta en viss kompetens inom ett ämnesområde beskrivs som 

avgörande för i vilken utsträckning ett lärande kan ske hos barnen. Allt detta sammantaget 

ger en övergripande bild av förskolans kompensatoriska uppdrag gällande digitala 

verktyg och barns fysiska aktivitet.    
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4 Tidigare forskning 
Det här kapitlet sammanfattar den forskning vi funnit kring området digitala verktyg i 

kombination med barns fysiska aktivitet. Det har inneburit en viss svårighet att finna 

forskning som är relevant till studiens valda ämnesområde. Forskningen skiljer sig åt 

gällande barns ålder och vi vill därmed särskilt framhålla att det inte är ett beforskat 

ämnesområde med förskolebarn. Däremot finns det mer forskning kring förskollärarens 

roll i samband med fysisk aktivitet och digitalisering i förskolan. Mestadels av 

forskningen är utförd i andra länder, men det förekommer även svensk forskning. Trots 

att det förekommer utländska studier kan det vara intressant för föreliggande studie. Vi 

anser att studiernas resultat kan relateras till hur arbetet med fysisk aktivitet och digitala 

verktyg bedrivs i svenska förskolor. Nedan presenteras tidigare forskning inom områdena 

digitala verktyg och barns fysiska aktivitet i förskolan och förskollärarens roll. 

 

4.1 Digitala verktyg och barns fysiska aktivitet i förskolan 

Lawrence (2018) har utfört en amerikansk studie där 20 stycken förskolebarn i 

femårsåldern observerades. Fokus var att studera hur sambandet mellan barns lek och 

barns användande av spelapplikationer ser ut. Det skiljer sig om det är stängda eller öppna 

applikationer som används. Eftersom stängda applikationer innehåller färdigkonstruerat 

material medan öppna applikationer främjar kreativitet och skapande. Resultatet visar att 

barnen utvecklar liknande färdigheter i spelapplikationer på surfplattan och i den vanliga 

leken. Barnen utvecklade turtagning, samarbetsförmågor och det fanns en 

intersubjektivitet mellan barnen. Dessutom kunde surfplattor vara ett hjälpmedel för barn 

som har svårigheter med finmotoriken. I samband med den ökade digitaliseringen i 

samhället har alltfler barn tillgång till surfplattor. En liknande tankegång angående barns 

användande av surfplattor i förskolan lyfter Nilsen (2018). Enligt författaren delas en 

surfplatta med genomsnittligt 13 barn och varje anställd har tillgång till en egen. Vidare 

diskuteras huruvida digitala verktyg är en möjlighet eller risk i barnens utveckling. Nilsen 

(2018) har genomfört en svensk kvalitativ studie på förskolebarn i åldern ett till fem år i 

form av videoobservationer och intervjuer. I resultatet framkommer det att den ökade 

teknologin väcker många orosupplevelser hos vuxna. Risken är att barns motoriska och 

socioemotionella utveckling kan hotas. Möjligheten med digitala verktyg är att det kan 

motivera och stötta barns lärande om det finns en digitalt kompetent förskollärare.  

Pate, McIver, Dowda, Brown och Addy (2008) har i en amerikansk kvantitativ studie 

undersökt barns fysiska aktivitet i förskolan. De observerade totalt 493 barn på 24 

förskolor. Barnen var mellan tre och fem år gamla. Resultatet visar att barn vistas i 

förskolan uppåt 30 timmar i veckan, och de är som mest inaktiva under deras vistelse på 

förskolan. Författarna menar att flera faktorer kan vara en orsak till varför det är så hög 

andel inaktiva timmar hos barn på förskolan. En orsak kan vara att det inte finns 

tillräckligt med material ämnat för fysisk aktivitet utrustat på förskolan, en annan faktor 

är att det erbjuds för få tillfällen att leka utomhus samt att det finns ett begränsat utrymme 

för att kunna vara fysiskt aktiv. Den främsta faktorn studien visar är att barns fysiska 

aktivitet främjas när de får tillgång till frekvent utevistelse. Utöver detta visar resultatet 

att kompetenta lärare är viktiga komponenter eftersom de erbjuder barnen fler möjligheter 

till att vara fysiskt aktiva gentemot outbildade. Det framgår i studien att vårdnadshavarna 

till förskolebarnen förmodar att de är tillräckligt fysiskt aktiva under deras vistelsetid på 

förskolan. Vilket leder till att vårdnadshavarna sällan erbjuder barnen fysisk aktivitet i 

hemmiljön, eftersom de förväntar sig att förskolan kompenserar barns rörelsebehov. En 

slutsats Pate et al. (2008) kommer fram till är att barns fysiska aktivitet borde öka i 

förskolan. 
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Rönkkö, Bergman, Svensson, Danielsson, Rosengren, Åström och Lundin (2017) har 

utfört ett pilotprojekt i Sverige om hur de kan använda digitala verktyg för att öka 

motivationen hos ungdomar att röra sig mera. I studien involverades åtta stycken 

ungdomar i åldern 17-18 år som fick varsitt aktivitetsarmband som registrerar all fysisk 

aktivitet. Resultatet visar att ungdomarna fick en medvetenhet om deras fysiska hälsa 

genom att använda ett aktivitetsarmband. Rönkkö et al. (2017) menar att 

aktivitetsarmbanden ledde till ett ökat intresse hos ungdomarna gällande deras fysiska 

aktivitet. En slutsats av studien är att det behövs mer forskning om digitala lösningar 

kopplat till fysisk aktivitet. 

4.2 Förskollärarens roll 

Digital kompetens och förskollärarnas roll gällande digitala verktyg är något som 

Forsling (2011) lyfter. Utifrån en kvalitativ forskning har författaren synliggjort aspekter 

som förekommer när digitala verktyg diskuteras i den svenska förskolan. En aspekt är 

förskollärarens roll, en annan aspekt är deras kompetens och den tredje aspekten är varför 

det är viktigt med digitala verktyg i förskolan. Förskolan är framåtsyftande och  barnen 

är samhällets framtid. Då digitala verktyg finns i barns vardag anses det som väsentligt 

att det bör ingå i förskolan. Förskollärarens roll är att stötta och leda barnen i sitt digitala 

lärande. Detta innebär att det är viktigt att samspelet mellan vuxen och barn samt mellan 

barn och barn inte ska försvinna. Samtal, gester, blickar och kroppsliga rörelser ska finnas 

kvar. Anledningen är att detta ökar barnens delaktighet och de får en aktiv medverkan i 

deras lärande (ibid.). 

Sollerhed (2017) påstår att nutida forskning visar vad fysisk aktivitet gör med 

människokroppen, men trots det menar författaren att inaktiviteten har fått en generell 

ökning. Forskningen baseras på flertalet kvantitativa studier som genomförts på barn och 

ungdomar, som därefter satts i ett sammanhang. De forskningsverktyg som använts för 

att få fram data gällande barns kroppsmått är enkäter, fysiska test och antropometriska 

mätningar. Studierna visar att barns naturliga rörelselust påverkas av rörelsefattiga 

miljöer. Det ersätts av bland annat stillasittande aktiviteter och vuxnas influenser. All 

fysisk aktivitet barnen utsätts för i barndomen påverkar hur deras hälsa kommer få för 

betydelse för dom i vuxen ålder. Vidare förklaras att den svenska förskolan har ett 

kompensatoriskt uppdrag gentemot hemmet och skolan. Detta kräver kompetenta 

förskollärare för att kunna förändra förutsättningarna för stillasittande och fysiska 

aktiviteter hos barnen. Det finns olika faktorer som kan vara anledningen till att det oftast 

sker stillasittande aktiviteter på förskolor. Det kan handla om brist i kompetens angående 

barns rörelser, att fysiskt aktiva barn kan upplevas som stökiga och en lösning på det är 

att initiera stillasittande aktiviteter. Samt att många förskolor bedriver tiden till största del 

inomhus vilket gör att barns fysiska aktivitet minskar (ibid.).  

Marklund och Dunkels (2016) har utifrån en svensk etnografisk studie som skett online, 

undersökt vilka uppfattningar och kompetenser förskollärarna behöver gällande digitala 

verktyg. Förskollärarna blev uppdelade i två diskussionsgrupper där de diskuterade hur 

de använde digitala verktyg i förskolan. I resultatet framkommer det bland annat att 

digital kompetens anses vara fördelaktigt i det digitaliserade samhället. Därmed är det av 

vikt att förskollärarna besitter kompetenser kring digitala verktyg så att de kan utmana 

barnen i detta området. I resultatet framkommer det även att kommunikationen är en 

viktig del av hur och vad barnen lär sig när de använder sig av digitala verktyg. Det 

framgår dessutom i resultatet att omsorg, utveckling och lärande fortfarande ska utgöra 

en central del vid användning av digitala verktyg. Författarna drar slutsatsen att digitala 
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verktyg ses som ett pedagogiskt redskap som används som hjälpmedel vid undervisning 

och lärande. 
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5 Teoretiskt ramverk 
I kommande avsnitt presenteras ett didaktiskt perspektiv som vi tolkar utifrån Liberg 

(2014), Lundgren (2014), Osnes et al. (2012) och Selanders (2012) beskrivningar. Vi 

presenterar även den sociokulturella teorin utifrån Lindqvist (1999) och Säljös (2014) 

tolkningar. Ramverken kommer att vara till hjälp för att grundligt studera det valda 

problemområdet: hur digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet i förskolan. 

Fysisk aktivitet sker i samspelet mellan människor, och miljön är avgörande i vilken 

utsträckning fysisk aktivitet kan uppstå. Digitala verktyg beskrivs både som något som 

kan främja barns utveckling och lärande, men det finns även en oro över vad det innebär 

för barnens kognitiva och sociala utveckling. 

 

5.1 Didaktik 

Didaktik kan direkt översättas till konsten att lära ut något, genom att praktiskt planera 

den pedagogiska verksamheten (Osnes et al. 2012). Didaktik är lärares verktyg att hantera 

hur undervisningen ska utformas (Lundgren 2014). Selander (2012) förklarar att lärare 

alltid bör söka svar på grundfrågorna: vad, hur och varför något ska läras och att läraren 

behöver kunna identifiera vilka förutsättningar barn har för att kunna utvecklas och lära. 

Därmed bör den didaktiska planeringen ta hänsyn till frågor som söker svar på: var, med 

vem, när och med hjälp av något ska läras. När det planeras kring didaktikens grundfrågor 

krävs det en didaktisk reflektion över ens tillvägagångssätt.  

 
5.1.1 Ämnesdidaktik 

Varje ämne kräver en direkt anslutning till didaktiken för att synliggöra hur det 

pedagogiska framträder i varje ämne (Osnes et al. 2012). Valen som avgör vilka ämnen 

som blir centrala i undervisningen, innebär också att övriga ämnen hamnar i bakgrunden 

eller utesluts helt (Liberg 2014). Selander (2012) beskriver att lärares synsätt på 

ämnesdidaktiken är väsentligt för hur undervisningen kan utformas. Det innebär att 

tillvägagångsättet är avgörande för hur ett ämne kan användas för att främja ett annat, 

genom att arbeta ämnesöverskridande.  

 

5.2 Den sociokulturella teorin 

Den sociokulturella teorin förespråkas av psykologen Lev Vygotskij. Teorin intresserar 

sig för hur den sociala kontexten kan förändra ett beteende hos den sociala människan. 

Barns utveckling och lärande grundas inte enbart i ett biologiskt perspektiv, utan barn 

anses vara både socialt och kulturellt betingade (Lindqvist 1999). Säljö (2014) hävdar att 

utvecklingen av teknologin har gjort att den sociokulturella teorin är aktuell, eftersom 

detta skapar nya möjligheter kring hur ett lärande uppstår i samband med den kontext en 

person befinner sig i. Grundtanken med denna teori är samspelet mellan människor, och 

människor tillägnar sig kunskap genom interaktion med andra. 

  
5.2.1 Mediering 

Ett av den sociokulturella teorins grundläggande begrepp är mediering. Det innebär att 

det skapas en förståelse över ett fenomen genom de verktyg som används. I den 

sociokulturella teorin finns det två olika medierande redskap, vilket är det språkliga och 

det materiella redskapet. Medan det språkliga redskapet fokuserar litteracitet och 

kommunikation mellan människor, så syftar det materiella redskapet till det faktiska 

materialet som används för att förstå ett fenomen. Dessa två kulturella redskap är tätt 

sammanflätande och förutsätter varandras funktion. Det åstadkommer därmed ingen 

utveckling och lärande om det språkliga inte integreras i det materiella (Säljö 2014). 
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5.2.2 Appropriering 

Inlärningen sker redan från tidig ålder av det som personer tillägnar sig i vardagen. Det 

behövs ingen undervisning för att förstå innebörden av ett fenomen. Det är samverkan 

mellan människor som skapar förutsättningar för att förstå olika kulturella redskap. 

Appropriering innebär därmed att vi skapar en förståelse över något, och lär oss hur vi 

kan använda detta i vardagen (Säljö 2014). 

 
5.2.3 Den närmaste proximala utvecklingszonen 

Människor kan alltid lära sig något nytt, eftersom det sker en ständig utveckling av varje 

individ. Inom den sociokulturella teorin är det inte människans faktiska kompetens som 

är intressant, utan hur den pågående lärprocessen fortgår. När en person har god 

kompetens kring något, kan den alltid lära sig genom nytt. Detta sker genom den så 

kallade närmaste proximala utvecklingszonen. När en person besitter högre kunskap 

kring ett fenomen än en annan, kan den kompetensen användas som vägledning till att 

utveckla ett nytt lärande hos en annan (Säljö 2014). 

 

5.3 Ramverkens ändamål  

De centrala begrepp som studien kommer att använda sig av utifrån den sociokulturella 

teorin är mediering, appropriering och den proximala utvecklingszonen (Lindqvist 1999; 

Säljö 2014). Anledningen till att begreppen blir centrala för studien är för att kunna 

placera digitala verktyg samt barns fysiska aktivitet i ett holistiskt perspektiv, det vill säga 

att studiens syfte är att skapa en förståelse för hur dessa ämnen kan ses som en helhet. I 

analysen används mediering för att förstå hur digitala verktyg används som kulturellt 

redskap. Digitala verktyg blir det fysiska redskapet, som behöver kompletteras med det 

språkliga redskapet så att ett lärande kan ske. Begreppet används även för att synliggöra 

vilket material som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Det språkliga redskapet syftar därmed 

till kompetenta förskollärare. Appropriering används för att förstå hur förskollärare 

uttrycker sig i resultatet över hur de förhåller sig till både barns fysiska aktivitet och 

digitala verktyg. Begreppet kommer även att användas i förhållande till barn, eftersom 

även de kan skapa en förståelse för både digitala verktyg och fysisk aktivitet. Den 

proximala utvecklingszonen används för att kunna tolka resultatet hur förskollärare anser 

att de kan använda sin digitala kompetens i syfte att främja barns fysiska aktivitet. 

 

Utifrån det didaktiska perspektivet väljer vi att använda samtliga grundfrågor i analysen. 

Detta för att skapa förståelse för hur förskollärare beskriver på vilka sätt fysisk aktivitet 

och digitala verktyg kommer till uttryck i verksamheten, samt hur de går till väga vid 

planering av undervisning. Ämnesdidaktiken är relevant för att förstå hur förskollärare 

kan använda digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet, eftersom deras synsätt 

till de olika ämnesområdena bidrar till hur undervisningen utformas.  
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6 Metodval 
I kommande avsnitt presenteras vilken vetenskaplig metod som studien använts sig av. 

Vidare förklaras hur studiens data samlats in och bearbetats, vilka urval som gjorts samt 

hur genomförandet gått till. Som avslutande del beskrivs vad studien har krävt för 

forskningsetiska överväganden. 

 

6.1 Metodansats  

Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om hur digitala verktyg kan 

främja barns fysiska aktivitet. Utifrån detta grundas studien i en kvalitativ 

forskningsmetod. Denscombe (2018) beskriver att ett närmande av andra människors 

perspektiv utgör en kvalitativ karaktär inom forskningen. Därmed använde vi oss av 

intervjuer för att få en uppfattning om hur förskollärare uttrycker sig angående digitala 

verktyg i samband med barns fysiska aktivitet. Med andra ord är studien inspirerad av det 

fenomenologiska vetenskapsteoretiska perspektivet. Allwood och Erikson (2017) 

beskriver att inom fenomenologi strävar forskaren efter att närma sig andras perspektiv. 

I föreliggande studie är det förskollärares perspektiv som utgör en kvalitativ grund. Det 

valda teoretiska ramverket ökar förståelsen för studiens resultat. Med hjälp av deduktion 

går det, enligt Allwood och Erikson (2017), att fastställa ett resultat utifrån en teori. Detta 

ger föreliggande studie en deduktiv karaktär. 

 

6.2 Datainsamling 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med förskollärare för att samla in 

data. Denscombe (2018) beskriver att forskningsverktyget semistrukturerade intervjuer 

bör innehålla öppna frågor, för att få en djupare insikt i informantens perspektiv. Ett annat 

forskningsverktyg som vi utgått ifrån är ett fältexperiment. Vi gav förskollärarna förslag 

på undervisning som innehöll aktiviteter som involverar digitala verktyg och fysisk 

aktivitet. Denscombe (2018) förklarar att ett fältexperiment innebär att tillföra en ny 

faktor i form av ett nytt initiativ som införts i miljön. Ett fältexperiment genomförs i den 

miljö som forskaren vill veta mer om. Vidare lyfter författaren att den tillförda faktorn 

ska utvärderas för att se om det skett en förändring i miljön. Då studiens syfte är att 

synliggöra förskollärarnas uppfattningar kring kombinationen av digitala verktyg och 

fysisk aktivitet, har vi valt att förskollärarna utför fältexperimentet. Detta för att behålla 

en fenomenologisk och kvalitativ karaktär på föreliggande studie. Vi har genomfört 

ytterligare en semistrukturerad intervju efter att förskolläraren utfört fältexperimentet. 

Syftet med intervjun var att utvärdera hur förskollärarna uppfattade hur digitala verktyg 

kan främja barns fysiska aktivitet.     

 

6.3 Urval  

Urvalet för studien omfattas av fyra förskollärare som är verksamma på tre förskolor. 

Studiens urvalsmetod grundas i ett explorativt tillvägagångssätt. Denscombe (2018) 

beskriver att ett explorativt urval innebär att forskaren gör ett medvetet val av personer 

utefter deras erfarenheter och kompetens. Förskollärare valdes till studien med 

anledningen av att de ansvarar för undervisningen i förskolan samt att digitala verktyg 

har tillkommit. Implementeringen av digitala verktyg och hur det kan främja barns fysiska 

aktivitet är ett generellt outforskat ämnesområde. Denscombe (2018) förklarar att ett 

explorativt urval görs i en kvalitativ studie om forskaren vill utforska något som behöver 

undersökas mer utav, för att synliggöra något ovanligt exempel som belyser det som 

studeras. För att göra studien genomförbar är förskolorna utvalda genom ett 

bekvämlighetsurval, som enligt författaren innebär att forskaren väljer en lämplig 
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undersökningsplats på grund av begränsade resurser. Intervjuerna genomfördes utifrån 

vårt relativa närområde på grund av studiens tidsomfattning.  

 
Tabell 1:  

 

Informanter   Arbetsplats Ålder på barnen 

Förskollärare 1  Förskola A 1 – 3  

Förskollärare 2  Förskola A 3 – 5 

Förskollärare 3  Förskola B 1 – 2 

Förskollärare 4  Förskola C 1 – 2 

 

Tabell 1 används för att stärka anonymiteten i studien, där vi använder oss av 

pseudonymer vid presentationen av förskollärarna och förskolorna. Förskollärarna 

framställs som: Förskollärare 1, Förskollärare 2, Förskollärare 3 samt Förskollärare 4 och 

förskolorna framställs som: A, B och C. Förskollärare 1, 3 och 4 arbetar med de yngsta 

barnen och Förskollärare 2 arbetar med de äldsta barnen på förskolan. Förskolorna är 

belägna i mindre orter i södra Sverige. Samtliga förskolor har nära till grönområden och 

har ett stort utbud av digitala medel. Förskollärare 1 och 2 är verksamma på förskola A 

och har en varierande utegård där det finns både backar och kullar samt ett område med 

träd, stubbar och stenar i olika storlekar. Förskola A har även en större sandlåda med 

klätterställning kombinerad med rutschkana. Samt två mindre sandlådor som har två 

gungställningar vardera. Förskollärare 3 och 4 arbetar på förskolor där majoriteten av 

förskolegården är asfalterad med fåtal gräsytor. Förskola C har en sandyta där det finns 

en rutschkana och ett skjul placerat. Förskola B har ett skjul och två sandlådor. I den ena 

är en klätterställning med rutschkana placerad och i den andra är det ett solskydd.  

 

6.4 Genomförande 

Startpunkten i studiens genomförande var att formulera ett missiv som godkändes av 

handledaren. Efter godkännandet kontaktades samtliga förskollärare genom mail, där det 

bifogades ett informationsbrev bestående av en sammanfattning av studiens innehåll och 

anledningen till att vi var intresserade av att intervjua dem (Se bilaga A). Efter 

förskollärarna delgett sitt samtycke bokades tid för intervju. När intervjuguiden 

godkändes hade vi en kommunikationsövning med varandra innan intervjuerna 

genomfördes med förskollärarna. Detta för att få en uppfattning om hur frågorna 

framställdes och vilka följdfrågor som var användbara för att utveckla samtalet vidare. 

Denscombe (2018) poängterar att semistrukturerade intervjuer kännetecknas av en 

flexibilitet gällande frågorna. Det innebär att frågorna är föränderliga för att kunna 

utveckla diskussionsämnet. När intervjuguiden var inövad kunde intervjun få en mer 

kvalitativ struktur.   

 

Intervjuerna tillsammans med Förskollärare 1, 2 och 4 skedde i respektive personalrum 

med stängda dörrar för att undvika avbrott. Förskollärare 3 intervjuades däremot på ett 

bibliotek. Vi utförde fyra intervjuer vardera i två omgångar och transkriberade enskilt. 

Förskolläraren utförde fältexperimentet mellan första och andra intervjutillfället. 

Samtliga intervjuer inleddes med uppvärmningsfrågor där det samtalades om 

förskollärarens yrke samt intresse och det gavs en beskrivning av intervjuns upplägg. 
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Under intervjun användes ett inspelningsinstrument för att enkelt kunna transkribera och 

analysera intervjun. För att inte gå miste om betydelsefull information antecknades vissa 

mimiker och betoningar på ord som kunde vara väsentligt för innehållsanalysen. Vid 

första intervjutillfället avslutades samtliga intervjuer med en genomgång över studiens 

fältexperiment (Se bilaga A och B). Intervjuerna vid första intervjutillfället varade mellan 

20-30 minuter och andra intervjutillfället varade mellan 10-15 minuter. 

 

6.5 Bearbetning av data 

Intervjusvaren har transkriberats och bearbetats i två omgångar. Första intervjun 

fokuserade på förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och barns fysiska aktivitet. 

Den andra intervjun genomfördes efter fältexperimentet och fokuserade på hur 

förskollärare uppfattade hur digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet. 

Denscombe (2018) förklarar att transkriptionen behöver ses till sin helhet för att förstå 

underliggande budskap. Därmed kategoriserade vi den insamlade empirin för att kunna 

urskilja eventuella mönster och särskiljande drag i relation till studiens syfte, 

frågeställningar och teoretiska ramverk. Innehållsanalysen utgjorde en grundläggande del 

i resultatet och har varit behjälpligt för att synliggöra förskollärares uppfattningar om hur 

digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet i förskolan. 

 

6.6 Etiska överväganden 

Denscombe (2018) förklarar att forskning som använder intervju som forskningsverktyg 

kräver etikprövning. För att studien ska kvalitetssäkras är det viktigt att det sker ett etiskt 

övervägande mellan samtliga parter (Vetenskapsrådet 2017). Innan genomförandet av 

intervjun så har vi utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. 

Principerna syftar till att skapa en god relation samt skydda alla inblandade. Detta görs 

genom att ta hänsyn till de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) framställt: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

I informationsbrevet beskrev vi kortfattat om studiens syfte och ändamål. Enligt 

informationskravet ska förskollärarna upplysas om studiens innehåll och villkor för deras 

deltagande. Det framgår att de kan frivilligt avbryta sin medverkan. I samband med både 

informationsbrevet och intervjuerna var vi tydliga med att förskollärarna försäkrar sig att 

deras deltagande i studien är i enlighet med deras egna samtycke, detta enligt 

samtyckeskravet. Enligt konfidentialitetskravet har vi som forskare tystnadsplikt. Därmed 

var vi tydliga med att förskollärarnas namn och arbetsplats kommer att vara fingerade. 

Detta med anledning att stärka konfidentialiteten i den mån som går. Vi klargjorde även 

att allt material används enbart inom ramen för vår utbildning och att studien kommer att 

publiceras i databasen DiVA, detta enligt nyttjandekravet. 
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7 Resultat och analys 
I kommande kapitel presenteras det resultat som studien genererat. Det motsvaras av tre 

kategorier som baseras på studiens syfte och frågeställningar. Varje kategori har 

tillhörande underrubriker som efter varje del avslutas med en analys utifrån studiens 

litteraturbakgrund, tidigare forskning samt teoretiska ramverk.  

 

7.1 Hur förhåller sig förskollärare till sitt uppdrag gällande barns 
fysiska aktivitet 

Kategorin berör första frågeställningen vilket är hur förskollärare förhåller sig till sitt 

pedagogiska uppdrag gällande barns fysiska aktivitet. Nedan presenteras tre avsnitt som 

innefattar hur förskollärare planerar och genomför fysisk aktivitet med barnen både 

inomhus och utomhus.  

 
7.1.1 Undervisning av fysisk aktivitet 

Samtliga förskollärare uttrycker att det dagligen sker fysiska aktiviteter, men att dessa 

förekommer mest under spontana tillfällen. Förutom att fysisk aktivitet oftast sker 

spontant förklarar Förskollärare 1 att de har förstärkt utemiljön med bilder på olika lekar 

som barnen kan välja bland. Syftet med bilderna är att motivera barnen till att röra på sig:  

 
Nej det gör vi mest spontant däremot har vi satt upp bilder på sånna här lekar 

man kan göra som ”kom alla mina barn” och sånna traditionella…så finns de 

på bild så att barnen kan visa vilken lek de vill göra…det gör ju att barnen blir 

motiverade att röra på sig och de har gett förslag på vilka lekar som ska vara 

på bilderna (Förskollärare 1). 

 

Vidare lyfter förskolläraren att planerade aktiviteter förekommer oftast inomhus och är 

mer stillsamma. Rent utrymmesmässigt är det begränsat till att det sker lugnare aktiviteter 

inomhus. Några förskollärare anser att det finns mer utrymme för intensiva rörelser 

utomhus. Däremot förklarar Förskollärare 1 att barnen även behöver få utlopp för sitt 

rörelsebehov inomhus. Mot den bakgrunden har de investerat i en rutschkana i ett av 

rummen: 

 
Barnen har ett stort rörelse behov inne också så vi har fått in en liten 

rutschkana…först var jag lite anti jag hade egentligen tänkt att inne det ska va 

mer konstruktions byggmaterial lite mer stillasittande lite mer kognitivt 

utmanande […] och att man får rörelse mer ute för att ibland blir det rätt så 

fartfullt när man har rutschkana att man blir rädd att det blir stimmigt men 

faktum är att vi har sett att barnen gynnas istället…att dom tränar turtagning 

så på så sätt har rörelse blivit mer inne också (Förskollärare 1). 

 

Till en början fanns en skeptisk inställning hos Förskollärare 1 mot fartfyllda 

rörelseaktiviteter inomhus. Stillasittande aktiviteter som stimulerar det kognitiva är mer 

lämpat enligt förskolläraren för inomhusbruk. Införandet av rutschkanan har visat sig vara 

gynnsamt för barnen och förskolläraren visar en övertygelse om att fysisk aktivitet även 

är lämpat för inomhus aktiviteter. Några förskollärare hävdar att de utför regelbunden 

gymnastik på förskolan. Dock nämner Förskollärare 3 att det inte har schemalagt fysisk 

aktivitet, eftersom de inte längre har möjlighet till att regelbundet besöka gymnastiksalen. 

Vidare uttrycks en vision om att försöka involvera fysisk aktivitet oftare i den 

pedagogiska planeringen: 

Det som vi kanske tänker att bli bättre på är att reflektera kring och planera 

[…] få med det mer i vår vecko…asså tanken med veckan…syftet med våra 

rörelser…eller våra aktiviteter att få in rörelse också (Förskollärare 3). 
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Till skillnad från Förskollärare 3 som anser att den fysiska aktiviteten inte har prioriterats, 

ger Förskollärare 2 förslag på ett flertal planerade aktiviteter där barns fysiska aktivitet är 

i fokus. Aktiviteter såsom Miniröris, Fiskedamm med QR-koder och Greenscreen är 

exempel på planerade aktiviteter. Miniröris är ett rörelseprogram som hjälper vuxna att 

inspirera barn till att upptäcka rörelseglädjen och utföra dagliga rörelser. Vidare beskrivs 

även utomhusgården som en arena där det finns möjlighet att utföra planerade aktiviteter, 

eftersom de har tillgång till ett mindre skogsområde med utmanande vegetation och andra 

material som barnen enkelt kan förse sig med ur förrådet: 

Inne brukar vi köra det där Miniröris men det gör vi även ute och vi har 

barnsånger med rörelser till. Vi har även sån där Fiskedamm där barnen kan 

dra fram olika rörelser och QR-koder med olika aktiviteter på och nån gång 

var vi inne på Greenscreen där man filmar barnen i olika…så då kanske de tror 

de är på stranden och dansar och där hade vi Bernie och Lollo […] så kan även 

barnen va med på stranden […] Miniröris går ju också ute sen finns det ju 

klätterställning och balansgång och så och vi har en liten skog därnere med lite 

stubbar och grenar som man också kan gå på och vi har även bollsport […] det 

är ju sånna aktiviteter som är lätt att plocka fram ur förrådet (Förskollärare 2). 

7.1.2 Hur lärmiljön främjar fysisk aktivitet 

Ett frekvent mönster som återses i förskollärarnas svar är att innemiljön inte alltid 

stimulerar barns rörelsebehöv. Därmed är förskollärarens uppdrag att kunna erbjuda 

barnen en allsidig rörelsemiljö i förskolan. Förskollärare 1 förklarar ytterligare att 

konsekvensen av att barnen inte får stimulansen i sitt rörelsebehov är att det förekommer 

negativa tillsägelser. Tillsägelserna kan förebyggas genom att medvetet erbjuda barnen 

allsidiga rörelsemiljöer, som exempelvis motorisk träning som genererar en varierad 

rörelseupplevelse:   

 
Jag tänker  att det är viktigt att jag ger barnen möjlighet att få utlopp för sitt 

rörelsebehov…ibland kan man ju möta mer eller mindre aktiva barn och då 

kan man märka ibland att det blir fel typ av lekar inne om de är inne för 

länge…och då är det mitt uppdrag att se till att de får utlopp för sin energi så 

att det inte blir negativa tillsägelser på grund av att de inte kan sitta still…och 

också att man ger dem en allsidig rörelse att man erbjuder dem alltså motorisk 

träning i skogen…att ge dem varierad träning så att de kan utveckla sin motorik 

(Förskollärare 1).  

En god motorisk miljö utmanar barnens grundläggande rörelser, såsom klättra och krypa. 

Det menar Förskollärare 3 som förklarar att beroende på hur de formar förskolans miljö 

så främjar det barnens motorik. Vidare poängteras att det är viktigt att skapa olika lekar 

som utmanar barnens motoriska färdigheter, men att det är av vikt att pedagogerna är 

genuint engagerade i aktiviteterna:   

Hur vi lägger upp vår miljö…hur vi planerar där är ju också för att…stimulera 

och att barnen ska…aa klättra och krypa och asså göra dom här grundläggande 

rörelserna…ja men skapa även lekar där det framhäver typ balanslek, göra en 

bana tillsammans med barnen som dom kan balansera på eller gå runt eller 

ja…ja lite så även i det musikaliska…liksom att sätta på och använda hela 

kroppen…och att vi använder hela kroppen med  

(Förskollärare 3). 

På Förskola B är miljön skapad utifrån barns perspektiv. Det finns bord och stolar som är 

anpassade på barnens nivå så att de själva kan ta för sig utan assistans av vuxen: ”[…] i 

början kanske dom bara behöver en liten hand upp…nu klättrar dom ju själva” 

(Förskollärare 3). Miljön är anpassad för att barnen ska kunna utveckla en autonomitet, 
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detta är möjligt enligt förskolläraren om barnen får stöttning så att de kan röra sig 

självständigt. 

 
7.1.3 Barns utevistelse i förskolan 

Majoriteten av förskollärarna arbetar med de yngre barnen på förskolan. De beskriver att 

det råder en inskolningsperiod som kräver mycket tid. Några förskollärare anser att 

barnen ska få känna en trygghet på förskolegården och inomhus. På grund av detta har 

utflykter utanför förskolegården inte prioriterats:  

 
Vi har haft en period nu att vi har behövt lägga mer tid på inskolningen då det 

går åt en personal åt ett barn...men nu känner man att vi kan komma igång 

med det lite…det är av sånna anledningar att vi inte har gått utanför gården 

[…] vi vill skapa en trygghet inomhus och utomhus på gården först när det är 

inskolningar (Förskollärare 1). 

 

Samtliga förskollärare nämner att när inskolningsperioden är passerad så är det enklare 

att gå på utflykter. De nämner bland annat att när barnen har utvecklat en grundtrygghet 

i förskolan så kan förskollärarna tillsammans med barnen besöka bibliotek, närliggande 

lekplatser och vistas i skogen. Förskollärare 2 som arbetar med de äldre barnen nämner 

att de går utanför förskolegården en gång i veckan. Då är det oftast utflykter till skogen 

där barnen kan få röra sig på ett varierat underlag: ”[…] sen har vi ju skogen som är 

jättebra träning för barnen och röra sig både upp och ner…så skogen går vi iallafall en 

gång i veckan” (Förskollärare 2). Samtliga förskollärare uttrycker att oavsett vilken årstid 

som råder, har de en skyldighet att skapa förutsättningar för barnen att vistas utomhus. 

De har en positiv inställning till utomhusvistelse och det finns en samsyn över att olika 

väderlekar inte ses som ett hinder för att erbjuda barnen utevistelse. Förskollärare 2 

beskriver att olika årstider erbjuder barnen olika rörelsemöjligheter: 

 
Jag tänker spontant nu när vi närmar oss vinter blir det ju mer att fysisk aktivitet 

blir mer pulkaåkning och sen ska man dra upp pulkan igen det är jättejobbigt 

att dra upp den det är lätt att åka ner... men det är jobbigt att åka upp men det 

är också en bra träning som de får göra känner jag...och självklart påverkar den 

ju lite jag menar på sommar och våren har vi bamseloppet och lite andra 

aktiviteter men jag känner att det är sånt som är bra att man få lite olika...också 

som barn att man få röra sig på olika vis (Förskollärare 2). 

 

Vintertid beskriver Förskollärare 2 som en mer fysiskt krävande årstid. Pulkaåkning 

beskrivs som mer fysiskt ansträngande jämfört med sommar- och vår aktiviteter. 

Bamseloppet och ”lite andra aktiviteter” är exempel på aktiviteter som inte är lika fysiskt 

ansträngande i samma utsträckning. Vidare poängterar Förskollärare 3 att vintertiden kan 

vara problematisk med de yngsta barnen på förskolan, eftersom tjocka vantar hindrar 

barnen från att kunna röra sig fritt:   

 
Sen kan det ju va lite sånna här att vissa barn är ju känsliga…asså dom små 

barnen…det är svårt vid den här årstiden med vantar tillexempel…dom vill 

kunna känna och greppa och så…och då är ju vantar i vägen…och då tar dom 

av sig och då börjar dom frysa […] vi försöker att jobba mycket mer med tunna 

vantar…att man har flera par isåfall så man kan byta…för att dom här tjocka 

vantarna…visst dom är varma men dom kan inte göra någonting…så då blir 

dom ju mer passiva (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 3 menar att årstiden inte bör ses som ett hinder. En lösning till 

problematiken med tjocka vantar är att skapa förutsättningar för barnen genom att ha 

tillgång till tunna vantar och flera ombyten. Då kan barnen enklare greppa och känna på 
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saker och passitiviteten hämmas. Vädret kan även enligt Förskollärare 2 påverka 

utomhusaktiviteter. Oförutsedda väderlekar kan försvåra aktiviteter såsom utedisco med 

trådlös bluetoothhögtalare:  

Ja det är ju inte så lätt att ha en bluetoothhögtalare i ösregn […] men klart det 

underlättar om det är bra väder och uppehåll framförallt, det behöver inte vara 

bra väder men uppehåll (Förskollärare 2). 

Däremot nämner Förskollärare 4 att regn inte få ses som ett hinder: ”Vi stod ju förra 

veckan så ösregnade det och då stod vi där ute…hittade ett litet skydd åt högtalaren och 

körde dans […] ja man får inte se det som ett hinder” (Förskollärare 4). Regn behöver 

därmed inte nödvändigtvis vara anledningen till att en aktivitet inte kan genomföras. Att 

ha tillgång till ett skydd för högtalaren möjliggör att aktiviteten kan fortgå.  

7.1.4 Resultatanalys 1 

Samtliga förskollärare uttrycker att fysisk aktivitet sker under gemensamma aktiviteter, 

vilket kan tyda på att det skapas en social samhörighet i barngruppen. Enligt den 

sociokulturella teorin är den sociala samvaron väsentlig för människors utveckling och 

lärande (Lindqvist 1999). En förskollärare nämner att de har införskaffat en rutschkana 

för att öka barns fysiska aktivitet inomhus. Det ges även exempel på bilder som används 

i syfte att initiera utomhuslekar. Man kan således konstatera att dessa artefakter kan 

förstås som ett medierande redskap, eftersom allt tyder på att både rutschkanan och 

bilderna uppmuntrar till fysisk aktivitet. I resultatet framgår det att samtliga förskollärare 

argumenterar att en kompetens krävs för att kunna utmana barnens rörelseutveckling. 

Detta kan innebära att förskollärares kompetens innehar det språkliga redskapet som 

krävs för att synliggöra barns lärprocesser. Precis som Säljö (2014) menar att det 

materiella och språkliga redskapet ska ses i ett sammanhang. De förskollärare som arbetar 

med de yngre barnen på förskolan förklarar att en grundtrygghet är en förutsättning för 

att kunna genomföra aktiviteter utanför förskolegården. Det kan förstås som att barnen 

först bör utveckla en trygg bas på förskolan, för att därefter kunna upptäcka nya platser. 

Därmed skulle det kunna innebära att barnen approprierar det material som finns i 

omgivningen, för att därefter utforska förskolans omnejd. Samtliga förskollärare 

beskriver både hur de strukturerar förskolemiljön och på vilket sätt de möter barns 

rörelsebehov. Enligt Osnes et al. (2012) innebär didaktik att praktiskt kunna planera den 

pedagogiska verksamheten. Allt tyder på att förskollärarna har en didaktisk förmåga att 

utforma verksamheten för att kunna utmana barnen. Det kan således konstateras att 

förskollärarna kan identifiera vilka tillfällen som barn behöver utmana rörelsebehovet, 

vilket sker i den närmaste proximala utvecklingszonen. Det innebär att förskollärarna 

utifrån ett didaktiskt perspektiv har förmågan att veta när, hur och varför något ska läras. 

Det är även väsentligt att förskollärare visar ett genuint intresse i barns fysiska aktivitet 

för att de ska kunna utmanas i sin närmaste utvecklingszon. 

 

En av slutsatserna av föreliggande studie är att fysisk aktivitet sker mest i spontana 

tillfällen samt att intensiva rörelser förekommer främst utomhus. Det lyfts även att 

stillsamma aktiviteter är vanligast inomhus. Det kan ta stöd i det Faskunger (2008) 

poängterar att i leken kan barns allsidiga rörelseförmåga stimuleras. Dock visar resultatet 

också att förskolan bör erbjuda barnen aktiviteter som varierar mellan lågt och högt 

tempo. I resultatet framgår det att barns fysiska aktivitet möjliggjordes även inomhus på 

grund av att Förskollärare 1 upplevde att barns rörelsebehov associerades med något 

negativt, vilket ledde till att barnen fick tillsägelser. På grund av detta infördes en 

rutschkana vilket ansåg gynna barnens rörelsebehov. Vilket kan ställas emot vad 

Sollerhed (2017) beskriver som en lösning till barn med stort rörelsebehov. Initieringen 
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av rutschkanan överensstämmer därmed inte med författarens anledning till stillsamma 

aktiviteter, utan istället har förskolläraren låtit barns rörelsebehov bekräftas även 

inomhus. Förskollärarens uppfattning är att barnen återfick rörelseglädjen även inomhus, 

vilket resulterade i färre tillsägelser. Osnes et al. (2012) samt Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) stödjer därmed resultatet, då de påstår att rörelseglädjen är associerat med 

barns sociala gemenskap. Dessutom visar resultatet att rutschkanan visade sig vara 

gynnsamt för barns inlärningsförmåga, vilket även det överensstämmer med författarnas 

definition av rörelseglädje.  

 

Då kompetens anses som avgörande för barns sinnes- och fysiska utveckling (Grindberg 

& Langlo Jagtøien 2000), kan det tolkningsvis innebära att resultatets beskrivningar av 

hur förskollärare förhåller sig till fysisk aktivitet har ett samband med deras kompetens 

inom området. Förskollärarna lyfter att kompetens bland annat innebär att det finns en 

medvetenhet kring hur förskolemiljön är utformad. Samt att de förstår innebörden av 

barns fysiska utveckling. En av förskollärarna nämner bland annat i resultatet att tjocka 

vantar kan hämma barns motorik. En tänkbar förklaring kan vara att det taktila sinnet hos 

barnet inte stimuleras. En annan förskollärare nämner att pulkan kräver högre fysisk 

ansträngning som stimulerar det kinestetiska sinnet. Exemplena överensstämmer med det 

Osnes et al. (2012) anser som centralt inom rörelseutvecklingen. Alltså att kunna 

registrera med händerna hur snön känns samt att stimulera muskelsinnet genom att 

transportera pulkan.   

 

7.2 Hur använder förskollärare digitala verktyg i förskolan 

Kommande kategori berör studiens andra frågeställning gällande digitala verktyg i 

förskolan. Nedan presenteras tre avsnitt som handlar om digital kompetens, planering 

kring digitala verktyg och digitala påföljder.  

 
7.2.1 Digital kompetens i förskolan 

Ett återkommande mönster i förskollärarnas svar är att digitala verktyg bör användas på 

ett produktivt sätt i förskolan. Det innebär att barnen tillsammans med förskollärare kan 

använda digitala verktyg på ett aktivt sätt, där de blir producenter av något istället för 

passivt konsumera det presenterade innehållet: ”Jag är personligen lite anti att man sitter 

och kolla för mycket på filmer för då är man mer passiv...jag tycker att man ska använda 

digitala verktyg där det kan användas aktivt” (Förskollärare 1). Det krävs därmed ett 

pedagogiskt syfte vid användning av digitala verktyg. Förskollärare 3 poängterar att 

konsumering av digitala verktyg innebär att barnen inte stimuleras i sitt kreativa tänkande 

i samma bemärkelse som vid producerande lärtillfällen: 

 
[…] att man är medveten om hur man använder […] att det handlar inte om att 

skärmtid i den bemärkelsen utan det handlar om annat….att man har ett syfte 

att det här…vi vill främja språk och kommunikation…vi vill främja aktiviteter 

som har matematisk koppling eller vi vill främja just användning av IKT på ett 

sätt att barnen blir producenter, dom blir kreativa […] ofta när du inte vet vad 

det handlar om så räds du för det och då blir det inte att du använder det eller 

så kanske barnen fixar det och då ”näe men det löser dom bättre själva” och så 

lämnar man över istället för att man ska vara närvarande i det […] 

(Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 3 menar att om pedagoger känner okunskap kring användandet så finns det 

en risk att digitala verktyg antingen används fritt bland barnen eller utesluts helt i 

verksamheten. När barnen får möjlighet att använda digitala verktyg utan pedagogisk 

uppsikt, sker det med anledning av pedagogens osäkerhet i ett kompensatoriskt syfte. 
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Samtliga förskollärare uppfattar digitala verktyg som en progression. En grundläggande 

del för att utveckla sin digitala kompetens är att kunna bemästra användandet av digitala 

verktyg. Förskollärare 1 menar att det även krävs en förförståelse av applikationer innan 

det kan användas i barngruppen. En följd av det är att den schemalagda planeringen 

förskjuts eftersom det tar tid att lära sig nya digitala verktyg och det är annat som ska 

planeras under den avsatta tiden. Förskolläraren anser att det krävs fortbildning för att 

kunna hålla sig uppdaterad kring nya digitala medel som skapas:  

 
Att man ha grundläggande förståelse för det...och att man introducera olika 

aktiviteter...det kommer ju hela tiden nya appar och grejer så man behöver 

hålla sig uppdaterad...men jag tycker också att vi ska få tid för att kolla igenom 

apparna verktygen och se hur de fungerar...ibland har vi gått igenom dem på 

personalträffar men då tar det tid från planeringen...man behöver även 

fortbildning för att lära sig (Förskollärare 1). 

 

Digital kompetens hos barnen innebär bland annat att de förstår principen av QR koder. 

Förskollärare 1 berättar att de yngsta barnen behöver stöttning från pedagogen när de 

utforskar sin lärmiljö. Ett exempel på utforskande av QR koder är när de arrangerar ”QR 

disco”. Det skapas en förståelse hos barnen när de inser att det kommer musik när de 

scannar av olika koder:   

 
[…] vi har inte så många som pratar så mycket bara ett eller två ordsmeningar 

[…] man få ställa utmanande frågor och diskutera med barnen men för de 

yngsta barnen kanske det mer handla om att man ska utforska och undersöka 

[…] de har fått testa skanna QR koder...vi har tillexempel QR disco och då har 

vi en lista på väggen där barnen kan välja mellan och scanna av med hjälp av 

oss...där har dem ju lärt det att det kommer musik när man scannar där...så 

många av våra 2 åringar har förstått principen av QR kod (Förskollärare 1). 

 

Barn i förskolan har olika kompetenser i digitaliseringen beroende på åldern. De yngsta 

barnen intresserar sig mer i att utforska saker medan de äldre barnen kan utveckla en 

förståelse för mer abstrakta lärtillfällen. De yngsta barnen på förskolan behöver utveckla 

grundläggande färdigheter på surfplattan för att därefter kunna hantera ytterligare digitala 

verktyg. Förskollärare 3 förklarar att när barnen först lär sig att dokumentera med 

surfplattan och att laborera med knappar så kan pedagogen utmana barnen genom att 

tillföra nya digitala medel, såsom ett mikroskopiskt Webb-Ägg:  

 
[…] vi tänker också att det ska bli en progression i användandet av dom olika 

läromedlen…och nu har vi fokuserat på dom små att dom ska bli 

bekanta…först och främst med lärplattan…och kunna dokumentera själva och 

ta kort, hitta hem knappen, mer leka för att…dom är ju också i det verkliga 

som är liksom att kunna ta en bild på sin kompis…eller på ett djur…än att 

kanske hitta det här…förstorade i någonting…där är dom inte…men att…lära 

sig dom här grundläggande och sen blir det en progression uppåt så att dom 

ska kunna…då är dom hemma med den här och då kan man göra tillägg 

med…ägget framåt sen (Förskollärare 3). 

 

Förskollärare 2 nämner att barns digitala kompetens även innebär att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till sin omvärld. Greenscreen är ett exempel som förskolläraren nämner 

som ett digitalt verktyg som utmanar barnens digitala kompetens. Det uppstår kritiska 

frågor där barnen får reflektera över vad som är realistiskt och inte trovärdigt. 

Förskolläraren menar att barn har svårt att veta hur de ska förhålla sig kritiskt till sin 

omvärld. Därför är det viktigt att på ett lustfyllt sätt lära barnen om det dom ser är rimligt:   
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Greenscreen har vi jobbat med och där är det källkritisk...kan man vara ute när 

man är inne...nån gång var det någon som sade nej jag har en apa i min fil...jaha 

har du en apa i din fil och sen gick vi till greenscrenen och tog en bild på en 

apa och la in den i filen och han sa jag hade en apa i filen...ah men ha du det...då 

är det där att va källkritisk är det sant eller inte sant...för det är lite hur man ska 

lära barnen […] barnen har svårt att förankra sig till är det sant eller inte sant 

(Förskollärare 2). 

 

Två av förskollärarna anser att digitala verktyg ska vara en naturlig del i verksamheten. 

Det ska vara tillgängligt i miljön precis som allt annat material i förskolan. Förskollärare 

2 berättar att det finns digitala verktyg i varje rum på förskolan. Ett exempel är att de har 

en surfplatta i målarrummet där  barnen kan leta upp motiv till pärlplattan och använda 

det som inspirationskälla. Förskolläraren menar att barnen ska få känna att de har fri 

tillgång till att använda surfplattan i det tillhörande rummet. Detta kräver att samtliga 

digitala verktyg fyller en tydlig funktion i varje rum där syftet är att förstärka barnens 

lärmiljö. Förskollärare 3 förklarar att surfplattor ska bemötas på samma sätt som barnens 

lekar hanteras vanligtvis. Det innebär enligt förskolläraren att en medvetenhet kring 

digitala verktyg gör att det inte är nödvändigt med begränsningar. Förskolläraren menar 

att när barnen använder surfplattan så producerar de något kreativt, och därmed är det inte 

rimligt att förskolläraren bör sätta tid på hur länge de får använda det. Dock krävs det att 

förskolläraren är närvarande och kan utmana barnen i leken samt avrunda när det är dags 

att göra något annat:  

 
Sen har vi alltid en Ipad vid QR-koden vid julsångerna nu så dom få scanna 

dom...ja det är ju meningen att de ska känna de har friheten och det blir ju inget 

bråk för den ligger ju där...det är värre om man bara säger att nu få en har den 

och  sen tar man upp den och så blir det att alla vill ha den på en gång […] den 

ligger då vid QR-koderna sen har vi en Ipad i varje rum där den fyller en 

funktion […] ja det ska va ett naturligt del i verksamheten (Förskollärare 2). 

 

Men att man inte tänker att varje barn sitter en och en på en Ipad…det existerar 

liksom inte hos oss…och att dom använder den likaväl som duplo…eller 

ritpapper eller klossarna liksom…så att det blir ett verktyg tillgängligt i 

verksamheten […] sen såklart så kommer det ju, och det är ju med vilken lek 

som helst, att nu ska vi gå och äta, nu får du plocka ihop […] har man ett barn 

som har kanske svårt att släppa den här biten då…då får man ju liksom sätta 

att om fem minuter behöver vi plocka iordning…men det är ju samma sak med 

en vanlig lek […] i och med att vi tänker medvetet kring hur vi använder det 

då känner jag att då behöver man inte ha den här begränsningen…för att jag 

skulle aldrig begränsa ett barn som sitter och bygger…du får bara bygga i 20 

minuter sen får du lämna över till din kompis…sen får den fortsätta […] det är 

fortfarande en producering…av nånting kreativt…det är ingenting dom bara 

sitter och matas in med (Förskollärare 3). 

 
7.2.2 Planering kring digitala verktyg i förskolan  

De mest frekventa digitala verktygen som framkommer i förskollärarnas svar är 

surfplattan och projektorn. Utöver det nämns även Blue-Bots, interaktiv tavla, högtalare 

och ett Webb-Ägg. Förskollärare 3 berättar att all planering görs genom surfplattan och 

den används som ett hjälpmedel vid den pedagogiska dokumentationen. Förskollärare 2 

tillägger även att surfplattan används som hjälpmedel under exempelvis föräldramöten. 

QR-koder används flitigt i barngruppen enligt samtliga förskollärare. Förskollärare 1 och 

2 använder exempelvis det i samband med utflykter till skogen, Förskollärare 3 använder 

det bland annat under läsvilan och Förskollärare 4 använder QR-koder aktivt i 

inomhusmiljön: 
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Så finns det ju en QR-kod…och det har dom ju…har vi ju använt i vilan…så 

nu går dom ju själva och hämtar…så att dom kan scanna av då […] asså det 

finns så mycket som ger en enkel…och att vi låter dom få prova…att man inte 

är så snabb där som vuxen att, ja men du får backa lite…utan prova om du går 

längre fram eller om du går längre bak, liksom…att det inte behöver gå så fort 

liksom (Förskollärare 3). 
 

Under läsvilan låter Förskollärare 3 barnen hantera surfplattan genom att scanna olika 

QR-böcker. En viktig aspekt är att låta barnen prova självmant och vara avvaktande som 

pedagog. På så sätt får barnen möjlighet att utforska böcker på ett digitalt sätt. När 

Förskollärare 1 och 2 planerar skogsutflykter involveras QR-koder. Förskollärarna 

förklarar att det kan vara problematiskt att använda QR-koder i skogen eftersom 

täckningen kan fallera. Förskollärare 2 nämner att de använder privata telefoner för att 

planeringen fortfarande ska kunna genomföras: ”[…] sen har vi förresten haft QR-tärning 

i skogen så har man haft Ipad med där...men då är det inte alltid täckning men då kan man 

använda sin egen telefon” (Förskollärare 2). Vidare anser förskolläraren att i takt med den 

digitala framväxten så kommer de i framtiden att kunna använda digitala verktyg mer 

utomhus. Förskollärare 4 har QR-koder i inomhusmiljön som barnen med stöttning av en 

vuxen kan scanna av. Koderna är kopplade till olika musik och dansavsnitt i förhållande 

till förskolans nuvarande tema. 

 
7.2.3 Barns stillasittande kopplat till digitalisering   

Samtliga förskollärare nämner att det finns en passivitet bland barnen vid användning av 

digitala verktyg. Dock anses det som att detta inte är aktuellt i förskolan utan är mer 

vanligt förekommande i barnens hemmiljö:  

 
Jag ser nog inte de större skillnader i förskolan men man hör nog mer skillnad 

hemma det är mer stillasittande hemma än vad det kontra med förskolan 

idag…för hemma kanske det är Ipaden för vad jag förstår är att föräldrar jobba 

mer…så det är mer vistelse tid på förskolan det innebär att de ha inte så mycket 

tid hemma man kommer hem ska laga mat och allt…så det blir nog mycket 

stillasittande hemma men förskolan kan jag inte känna att det ändrat sig 

jättemycket…utan jag känner att där gör man ju ändå samma grejer för vi har 

ju läroplanen att utgå ifrån och den finns ju sen 18 år sen eller nåt och vi 

försöker ju röra oss varje dag för de har ju det rörelse behovet  

(Förskollärare 2). 

 

Förskolläraren menar att föräldrar är allt mer upptagna idag jämfört med förr och 

spekulerar kring att det ökade stillasittandet sker i hemmiljön. Anledningen till att det 

finns ett ökat stillasittande i hemmet tycks vara att det finns tillgång till surfplattor. Vidare 

beskriver Förskollärare 2 att barnen spenderar större delar av sin vakna tid på förskolan. 

Trots detta menar förskolläraren att förskolan bedriver samma verksamhet nu som när 

förskolans läroplan grundades. Förskollärare 3 hävdar att om vuxna kan relatera till att 

det existerar ett ökat stillasittande och att digitala verktyg konsumeras av barnen så är det 

oroväckande:  

 
Många pratar om i media…jag känner inte riktigt igen den bilden…jag känner 

igen den hemma […] men inte i förskolan och jag tänker att känner man igen 

den bilden i förskolan som pedagog eller som förälder…då är man ute på lite 

farligt vatten tycker jag […] att det blir det här stillasittandet och konsumering 

utav […] och då tänker jag att utifrån hur vi tänker kring det…så tycker jag att 

då jobbar vi på rätt håll (Förskollärare 3). 

 

Eftersom digitala verktyg används av samtliga förskollärare så finns det en samsyn över 

hur det bör hanteras. Några förskollärare menar att användande av Ipads inte bör ses som 
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ett kompenserande verktyg. Förskollärare 4 beskriver att det finns en tendens till att 

digitala verktyg används utan ett pedagogiskt syfte: ”Det är lätt att ta till en Ipad… lite 

som en barnpassning” (Förskollärare 4). 

 
7.2.4 Resultatanalys 2 

Samtliga förskollärare nämner att digitala verktyg används i ett socialt sammanhang. 

Därmed är den sociokulturella teorin lämplig att anamma i det digitala lärandet, eftersom 

Säljö (2014) menar att digitaliseringen skapar nya möjligheter i barns utveckling och 

lärande. Det framgår i resultatet att digitala verktyg bör användas som ett hjälpmedel i 

barns lärande och med stöttning av digitalt kompetenta vuxna. Mediering beskrivs som 

att förmedla kunskap (Säljö 2014), det kan således konstateras att digitala verktyg 

används som det fysiska redskapet som förmedlar kunskap till barnen i samklang med det 

språkliga redskapet. Vidare framgår det i resultatet att det krävs en kunskap om hur 

digitala verktyg kan användas innan det kan presenteras i barngruppen. Detta skulle kunna 

tyda på att förskollärarna approprierar digitala verktyg innan de kan förmedla kunskapen 

vidare i barngruppen. En av slutsatserna i resultatet är att det bör ske en didaktisk 

reflektion kring nyttjandet av digitala verktyg. Det innebär att samtliga förskollärare 

genomför en planering utifrån de didaktiska grundfrågorna när de involverar digitala 

verktyg i verksamheten.  

En av förskollärarna poängterar att fortbildning krävs för att skapa grundläggande 

förståelse för digitala verktyg så att de kan användas i syfte till barns utveckling och 

lärande. Möjligen kan det bero på digitaliseringen i samhället, eftersom det framgår av 

Marklund och Dunkels (2016) att digitalt kompetenta förskollärare är fördelaktigt för att 

barnen ska utmanas inom området. Några förskollärare värdesätter surfplattan lika 

mycket som övriga lek material i förskolans lärmiljö. Allt tyder på att digitala verktyg bör 

ses som en naturlig del i verksamheten, vilket överensstämmer med det resultatet som 

Lawrence (2018) lyfter. Att liknande färdigheter, såsom samarbetsförmåga och 

turtagning, utvecklas i samma utsträckning både vid användning av digitala verktyg och 

barns lek.  

Faskunger (2008) och Sollerhed (2019) hävdar att på grund av digitaliseringens 

utveckling i samhället så har det resulterat i att barn i allt större bemärkelse är 

stillasittande. Det stödjer resultatet då två förskollärare beskriver att digitala verktyg per 

automatik innebär en passivitet hos barn. Dock nämner de att detta inte berör förskolan 

utan att inaktivitet är något som oftast förekommer i barnens hemmiljö. Trots detta så 

nämner en av förskollärare att till skillnad från förr spenderar barn idag mer av sin vakna 

tid på förskolan. Detta tar stöd av Sollerhed (2019) och Pate et al. (2008) som konstaterar 

att barn spenderar allt fler timmar på förskolan. Dock lyfter Pate et al. (2008) att fysisk 

aktivitet bör öka i förskolan. Detta kan tolkningsvis ställas emot förskollärarens svar som 

poängterar att barns stillasittande inte är något som är aktuellt i förskolan. Nilsen (2018) 

poängterar att det finns en orokänsla över digitaliseringen och att det kan hämma barns 

utveckling. I resultatet framgår det att en förskollärare inte upplever att det finns en oro 

kring digitaliseringen i förskolan. Vidare menas det att det är av vikt vilken inställning 

det råder kring digitala verktyg för att kunna använda det på ett effektivt sätt. Vilket 

överensstämmer med resultatet som Nilsen (2018) framhäver där en digitalt kompetent 

förskollärare kan med hjälp av digitala verktyg motivera och stötta barn i deras lärande. 

Detta kan även ta stöd i det Forsling (2011) lyfter angående samspelet mellan vuxna och 

barn vid användning av digitala verktyg.   
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7.3 På vilka sätt kan förskollärare använda digitala verktyg för att 
främja barns fysiska aktivitet i förskolan 

Nedan presenteras de val av aktiviteterna som förskollärarna har gjort, hur digitala 

verktyg främjar barnen och förskollärarens roll. Vidare lyfts det vilka utmaningar som 

uppstod samt hur digitala verktyg kan ses på ett ämnesöverskridande sätt. 

 
7.3.1 Aktivitetsvalen 

Förskollärarna har utifrån det material som föreslogs genomfört aktiviteterna (Se bilaga 

A och B). Tre av förskollärarna genomförde aktiviteten som involverade dans genom en 

Youtube-kanal medan en förskollärare valde att genomföra båda. Det framkommer i 

empirin olika anledningar som avgjorde vilka aktiviteter som valdes. Förskollärare 1 och 

2 uppgav samma anledning till varför de inte genomförde naturbingot. De ansåg att de 

var mitt uppe i förberedelser inför julpyssel och att det därmed inte fanns tid. Dock 

nämner Förskollärare 1 att naturbingot verkade intressant och är något som de tänker 

genomföra till våren. Ytterligare reflekterade förskolläraren över det utrymme som 

aktiviteten kräver, och att det hade innehållit mer omfattande rörelser om den hade 

genomförts utomhus. Förskollärare 4 valde aktiviteten som involverade dans vilket visade 

sig vara för avancerat för de yngsta barnen. Därmed förenklade förskolläraren aktiviteten 

och använde istället sånger som barnen kände igen: 

Det bingot...försökte jag inte ens göra...jag utgick mest ifrån Just Dance...asså 

med projektor.. […] för det var det jag hittade först...och liksom att man kan 

se rörelsen...men sen märkte jag direkt att nej det här är alldeles för svårt...så 

jag förenklade det lite och körde...ja men vi tittade lite på filmer som dom 

kände igen och lite danssteg till det...så det blev så...och det har vi gjort några 

gånger (Förskollärare 4). 

Till skillnad från huvudparten som valde dansaktiviteter valde Förskollärare 3 att 

genomföra båda aktiviteterna. Det framgår att bingobrickan användes i skogen och att de 

har testat olika slags danser för att reflektera över. Dessutom har de en adventskalender 

med QR-koder som innefattar rörelser:  

Jag har gjort dom båda...men jag var iväg med två barn med bingobrickan då i 

skogen...och sen så har vi haft i några omgångar med dansen och testat olika 

för att se vad som händer...sen har vi ju haft våra QR-koder till 

adventskalendern och vissa där så har det ju varit rörelser...så det har jag liksom 

reflekterat kring vilka som gett bäst effekt eller så (Förskollärare 3). 

Ett mönster som återses hos förskollärarna är att vissa anser att användningen av 

surfplattan resulterades i att det uppstod en passivitet bland barnen: 

Att man kan föra över det man sett på Ipaden...så fort man tar fram en Ipad så 

vill dom komma och titta...men sen om man koppla in det i en projektor på 

väggen...asså förstoring...först tog det ett litet tag för dom att släppa Ipaden till 

väggen...för dom kopplade inte riktigt att det var samma sak...så det va lite 

spännande (Förskollärare 4). 

Barnen tycks enligt Förskollärare 4 rikta mer fokus mot skärmen, som en reaktion på detta 

hamnade rörelserna i bakgrunden. Förskolläraren menar att först efter ett tag insåg barnen 

att det som fanns på surfplattan var det som utspelades genom projektorn som projiceras 

upp på väggen. I likhet med Förskollärare 4 noterade även Förskollärare 3 att barnen satt 

ner och tittade på det som projicerats på filmduken och att det skapade en passivitet hos 

barnen: 
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Vi har en film projicerad på lilla duken...då sitter dom och tittar [...] sen började 

någon röra sig...men sen det här formatet kanske gjorde att det blev mer som 

en TV [...] men här är ju inte vi aktiva...men en eftermiddag så fick vi upp låten 

på ett större format…och då började ett barn och andra barn följde efter med 

rörelser...det blev mer rörelser till tecknade låtar...då började flera ansluta [...] 

jag vet inte om det var sången…men helt plötsligt började de äldre barnen 

också röra sig till låtar som var tecknat (Förskollärare 3). 

En konsekvens till passiviteten tror Förskollärare 3 beror på det format som användes. I 

jämförelse med projicering på det lilla formatet så ansågs det stora formatet inbjuda till 

fysisk aktivitet. Vidare reflekterade förskolläraren över att tecknat innehåll i filmerna 

genererade i mer rörelse, eftersom fler barn anslöt sig till aktiviteten. Både Förskollärare 

3 och 4 anser att aktiviteten till en början medförde en inaktivitet hos barnen, men 

Förskollärare 2 framhåller särskilt att barnen fokuserade både på filmen och de tillhörande 

rörelserna eftersom de kopplade till att de själva skulle utföra det praktiska. Vidare 

nämner Förskollärare 2 att det uppfattas som om barnen ger uttryck åt glädje i både det 

fysiska och det digitala: ”Motorik framhävs ju...och det här med glädjen framförallt 

kopplade till rörelse att dom tycker det är roligt likaså med digitala” (Förskollärare 2). 

Förskollärare 1, 2 och 4 utgick ifrån dansaktiviteten medan Förskollärare 3 utgick ifrån 

både dansen och naturbingot. Förskolläraren beskriver att när de genomförde naturbingot 

så visade barnen ett engagemang  med aktiviteten:  

I skogen så visar barnen varandra hur man tar kort [...] ena barnet skulle 

fotografera det andra som höll i en pinne [...] och fågeln skulle de fotografera 

som flög förbi och då togs ett kort upp mot luften…ena barnet försökte hålla 

lövet och ta bild...det var inte heller så lätt...så då bad barnet mig att hålla i 

lövet…ett av barnen säger till mig att det har hittat en spindel och att vi ska ta 

kort på den...och försöker förklara för sin kompis att de ska fotografera 

spindeln…sen går vi förbi en stubbe där barnet säger att det är en krabba...och 

vill att även den ska fotograferas…att ändå upptäcka naturen [...] 

(Förskollärare 3). 

Förskolläraren nämner att barnen fotograferade olika saker som fanns på naturbrickan. 

Ett barn visade sig även vilja fotografera sådant som fanns utöver naturbrickan såsom 

spindel och krabba. Naturbingot möjliggjorde enligt förskolläraren att barnen kunde 

uppleva naturen genom både det digitala och genom att vara fysiskt aktiv.  

7.3.2 Hur digitala verktyg kan främja barns utveckling  

Genom det digitala kunde Förskollärare 2 se en progression i barnens motorik. Till en 

början beskriver förskolläraren att barnen upplevde aktiviteten som lustfylld och det 

förekom mest hopp och skutt. Därefter förklarar förskolläraren att under andra tillfället 

kopplades rörelserna ihop med det digitala. När den tredje aktiviteten genomfördes menar 

förskolläraren att barnen visade en medvetenhet kring det som skulle ske:  

 
[...] en jultomte som dansar och första gången när jag körde den då hade jag 

fem barn...och jag kände att då var det mer roligt att det var kul med 

musiken...innan rörelser kopplades ihop mot det digitala och att kroppen 

hängde med...det var mer hopp och skutt...sen körde vi andra gången så hade 

jag samma barn samma tid...då var dom ändå med mer och förstod lite 

mer...sen körde jag ju tredje dagen likadant och då var dom mycket mycket 

mer med och visste nästan precis innan dom hade börjat visa vad man skulle 

göra [...] även om det var mycket rörelse så skiftade de det där med tempo lugn 

och fort...ja jag kände ändå att det var roligt att köra samma grej för att se att 

det sker en utveckling hos barnen [...] och hur funkar det rent motoriskt de 

skulle hoppa på ett ben och sen blev bättre [...] (Förskollärare 2). 
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Danserna involverade både högt och lågt tempo, vilket förskolläraren menar att det 

förekom mycket rörelser. I samband med det kunde förskolläraren lägga märke till att 

barnen utvecklade sina motoriska färdigheter. Vidare menar Förskollärare 4 att trots de 

arbetat med en projektor tidigare, så har de aldrig använt sig av rörelser till. De har enbart 

använt projektorn i samband med film och sångstunder: 
 

[...] vi har jobbat mycket med projektorn innan...men nu är det lite annat när 

man ska göra rörelserna...annars har det bara varit mycket att man bara ska 

sjunga...att titta på babblarna...nu var det mera att "ja men vi måste kolla vad 

dom gör" så att man gör likadant (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 2 och 4 drar samma slutsatser om att kombinationen av fysisk aktivitet och 

digitala verktyg är en progression. Dessutom beskriver Förskollärare 4 att eftersom 

barnen inte har tidigare erfarenheter av aktiviteten, så menar förskolläraren att barnen 

behövde stöttning för att förstå att de ska härma det som görs. Förskollärare 3 nämner att 

naturbingot var en aktivitet som inte hade gjorts tidigare av barnen, därmed fanns det 

mycket nytt att utforska. Förskolläraren påstod att surfplattan var för tung för barnen att 

hantera och använde sig därför av en telefon. Anledningen är att ett mindre format var 

mer lätthanterligt för barnen att kunna fotografera. Bland annat nämner förskolläraren att 

till en början fokuserade barnen på att hantera telefonen vilket gjorde att de snubblade, då 

deras uppmärksamhet inte var på omgivningen. Förskolläraren nämner även att det 

uppstod en lärandesituation där det ena barnet förstod principen med en touchscreen men 

inte kunde koppla hur man fotograferar. En reaktion av detta blev att det andra barnet var 

behjälpligt genom att visa hur man dokumenterar med telefonen. Vidare beskriver 

Förskollärare 3 att aktiviteten tog barnens utforskande till en annan nivå jämfört med en 

person som upptäcker nya saker genom att surfa. Förskolläraren menar att det sker ett 

upptäckande i både surfandet och vid naturbingot, men skillnaden är att när barnen 

upptäcker naturen genom det digitala så leder det till ökad fysisk aktivitet i form av långa 

promenader: 

 
[...] om man jämför när man sitter och surfar...du upptäcker ju saker så du 

kommer ju längre och längre in...men här upptäckte dom naturen genom det 

digitala och då ville dom ju gå en längre och längre promenad...så det blev ju 

en positiv jämfört med en stillasittande som sitter och surfar [...] 

(Förskollärare 3). 

 

7.3.3 Förskollärarens roll 

Det framgår i resultatet att förskollärarna utrycker en övertygelse om rollen de har i 

aktiviteterna med de yngre barnen. Förskollärare 4 menar att barnen uppmärksammar 

både skärmen och pedagogen. Det krävs även att pedagogen är aktiv för att barnen ska 

vara det: 

I den åldern som jag har är min roll väldigt viktig...asså dom tittar lika mycket 

på mig som de tittar på skärmen...och är inte jag med på det så kommer inte 

barnen heller vara med på det […] för att det märkte jag själv när vi satte på 

Just Dance...nu vet inte jag om jag fick en svår variant […] jag hann inte 

med...så att jag tänkte det att nu får vi ta ner det lite på deras nivå...så då 

kopplade vi det lite till sånger som barnen kan...då är det lättare att ta in rörelser 

till dom än att liksom börja från början med allt  

(Förskollärare 4). 

Dock poängterar Förskollärare 4 att aktiviteten behövde förenklas eftersom både  

pedagogen och barnen upplevde Just Dance som komplicerat. En lösning till detta blev 

istället att de rörde sig till sånger som barnen var bekanta med. Förskollärare 3 nämner 

att rollen under naturbingot var främst att förbereda barnen inför aktiviteten. När det fanns 
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ett tydligt syfte så upplevde förskolläraren att barnen visade ett stort engagemang vilket 

resulterade i att de fick leda skogspromenaden. Förskolläraren intog en medforskande 

roll, som innebar att att ställa utmanande frågor till barnen: 

Här försökte jag på bingorundan att jag var ganska...jag förberedde dom var 

det var vi skulle...att en håller i lappen och en håller i telefonen eller så att vi 

skulle ta kort [...] men min roll där jag la stört vikt var att förbereda att vad är 

det för syfte...vad ska vi göra...vi ska ta kort med telefonen och vi ska visa 

kompisarna vad vi har sett på vår promenad…och vi ska försöka leta efter dom 

här sakerna på promenaden...vi pratade kring vad det var för något på 

bilderna…sen försökte jag vara mer...drog mig tillbaka så att det var dom som 

ledde rundan...och vad ska vi leta efter nu...jag ställde bara sånna frågor...ja nu 

ska vi leta efter löv [...] så att dom fick liksom styra mer…och jag behövde inte 

vara just i den här konstellationen så aktiv...missförstå mig rätt...jag behövde 

inte driva dom framåt för dom var så på [...]  

(Förskollärare 3). 

Gemensamt för Förskollärare 2 och 3 är att båda beskriver att deras roll under 

aktiviteterna är att befinna sig bakgrunden. Däremot menar Förskollärare 2 att syftet med 

att vara i bakgrunden var för att kunna dokumentera aktiviteterna. Förskolläraren arbetar 

med de äldsta barnen på förskolan och valde att observera hur barnens rörelser 

utvecklades med hjälp av digitala verktyg. Vidare menar Förskollärare 2 att digitala 

verktyg är oundvikligt i förskolan, det ska inbegripas i arbetet utefter läroplanens 

intentioner. Det nämns att de didaktiska frågorna ska utgöra en tydlig bas för hur digitala 

verktyg används i verksamheten: 

 
Ja man måste hänga med idag man kan inte säga jag vill inte...jo det finns i 

läroplanen och det är det vi ska jobba med och det beror ju på hur man använder 

det […] jag brukar säga är målet tydligt så finns det inget som kan hindra 

det...att man utgår från de didaktiska frågorna (Förskollärare 2). 

    

7.3.4 Utmaningar och ämnesöverskridande arbetssätt 

Samtliga förskollärare anser att det finns fler möjligheter än svårigheter i att utföra 

aktiviteter som involverar både digitala verktyg och fysisk aktivitet. En svårighet som 

nämns är att det behövs tid att lära sig digitala verktyg och att det kan va en anledning till 

att man inte använder det i verksamheten. Ytterligare lyfts det i empirin att det är 

väsentligt att det finns rätt verktyg som fungerar för att det ska fylla sin funktion. När de 

digitala verktygen kan användas problemfritt finns det enligt Förskollärare 2 i princip 

enbart möjligheter med att kombinera digitala verktyg och fysisk aktivitet:  

 
[...] men svårigheter överlag tror jag inte att det är egentligen det är bara att 

man har rätt verktyg...rätt hjälpmedel...Ipaden ska vara laddade...strömmen ska 

funka eller wifi ska funka...funkar bara sånt så finns det inga hinder 

egentligen...det är bara möjligheter inprincip (Förskollärare 2). 

 

En förskollärare förklarar att kombinationen av digitala verktyg och fysisk aktivitet 

gynnar även barnens språkutveckling. Förskollärare 3 menar att bilderna visade sig vara 

användbart som reflektionsmaterial i barngruppen. En reaktion på aktiviteten är att barnen 

får en fördjupning när ämnena kombineras:  

 
Ja men jag tänker att det är ett sätt för dom att kunna...speciellt med våra som 

inte har...dom har ett språk...men det är inte så utbrett...att det är lättare för dom 

att..och sen visa med bilder och kunna återberätta tillsammans med de 

dom...och att det blir nån större djup i deras...att vi inte bara är ute och 

går...eller att vi bara tar bilder...utan vi kombinerar dom här tillsammans...sen 

blev det ju liksom väldigt eftersom dom tittade i skärmen mer än vad dom ska 
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gå så tänker jag att det kan hämma dom också...att om man hade gjort på ett 

annat sätt att dom hade fått ta fram den när dom ser saker [...]  

(Förskollärare 3). 

Förskollärare 3 poängterar även att det digitala kan hämma barns rörelse. En anledning 

som nämns är att barnen till en början fokuserade mer på skärmen än på sin omgivning. 

Därmed förklarade förskolläraren att en lösning skulle kunna vara att enbart ta fram 

verktyget när ett föremål upptäckts. Till skillnad från Förskollärare 3 som menar att det 

digitala kan hämma barnets rörelseförmågor i vissa situationer, anser Förskollärare 2 att 

det digitala istället kan gynna barns rörelseutveckling:   

Ja det är ju jättemånga kan man säga...hade jag stått där framme och visat så 

kanske det inte hade blivit på samma sätt...nu kopplade man in lite musik och 

lite bild...asså jag känner att barnen är mer kanske inspirerade än om det är nån 

annan eller om bara säger nu ska vi simma...det blir inte samma visst man kan 

göra nån bakgrund med hav eller nånting men här blir det ändå nåt mer...nåt 

kraftigt nåt som barnen sugs in i så att säga...och jag skapade liksom en annan 

miljö där [...] (Förskollärare 2). 

 

De digitala verktygen har en förmåga enligt Förskollärare 2 att förstärka 

lärandesituationer jämfört med om förskolläraren hade utfört aktiviteten själv. 

Konsekvensen av att förstärka lärmiljön med digitala verktyg var att barnen visade ett 

intresse av att röra på sig. Gemensamt för samtliga förskollärare är att de nämner att 

digital verktyg kan användas i relation till läroplansmålen: 

 
[...] jag tycker att man ska prova sig fram...man ska liksom inte dela upp dom 

olika grejerna...eller som digitala verktyg...att man tar in det i en aktivitet som 

man redan ska göra...än att bara liksom hålla enskilda...det är jättebra att kunna 

kombinera (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 4 anser att den pedagogiska planeringen bör innehålla någon form av 

digitalt inslag. Vidare anser förskolläraren att det skapar fler förutsättningar för barnen 

genom att kombinera olika ämnesområden, än att fokusera på enskilda områden. 

Dessutom nämner förskolläraren att fysisk aktivitet kan kombineras med digitala verktyg 

genom att använda en QR-tärning. Tärningens olika sidor består av koder som innehåller 

olika rörelseuppdrag. Digitala verktyg används av Förskollärare 1 som ett sätt att kunna 

samla en barngrupp inför exempelvis måltider: 

 
Ja men det finns ju högtalare som kan främja barnen att röra på sig med 

musik...och det är både inne och ute...vi har en barngrupp som ibland har svårt 

att sitta still... så då har vi disco i väntan på maten (Förskollärare 1). 

 

En annan förskollärare förklarar att de använder digitala verktyg bland annat för att främja 

barns välbefinnande, bygg och konstruktionsförmåga samt kreativitet: 

 
[...] vi projicerar på väggarna kör lite lugn musik i hallen på morgonen så att 

det är som en välkommande entré...vi har haft en brasa och i blåa rummen har 

vi activeboarden med bakgrund och musik lite lugnt...i det gröna rummet har 

vi projicerat broar på väggen från olika material då de bygger mycket sånt [...] 

vi har QR-koder med rörelser som de kan ta...och det finns bluebottar i det röda 

rummet de få använda och programmera själv också...i det oranga rummet har 

vi Ipad om de ska måla nåt och behöver inspiration [...] (Förskollärare 2). 

 

Det finns olika rum enligt Förskollärare 2 som stärks av digitala verktyg i syfte att skapa 

en harmonisk atmosfär på förskolan. En förskollärare nämner att kombinationen av 

digitala verktyg och övriga ämnen underlättar om det involverar karaktärer som är 
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bekanta för barnen. Det ges exempel på Babblarna som är igenkänningsbara för barnen, 

vilket innebär att aktiviteten utgår ifrån barnens intresse och hamnar på deras nivå: ”[...] 

att man tar in sånna karaktärer som dom känner igen...för det var på deras nivå...och enkelt 

för dom att ta efter...först och främst tror jag man ska utgå ifrån barnens intresse” 

(Förskollärare 4). 

 
7.3.5 Resultatanalys 3 

Utifrån en förskollärares beskrivning av kombinationen mellan digitala verktyg och 

fysisk aktivitet, synliggörs att bilderna i naturbingot kan förmedla kunskap vidare till 

övriga i barngruppen. Utifrån detta kan det göras en jämförelse med den sociokulturella 

teorin. Barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna (Lindqvist 1999), detta antyder 

att det uppstod en lärandesituation som främjade språkutvecklingen när barnen 

återberättade aktiviteten. Dansaktiviteterna kan förstås utifrån Säljös (2014) beskrivning 

av mediering. En tänkbar förklaring kan vara att skärmen förmedlade rörelser som barnen 

kunde imitera. Det framgår i resultatet att det digitala var det centrala i barns lärande och 

utveckling, möjligen kan det bero på att vissa förskollärare var avvaktande i barnens 

upptäckande. Därmed blev det digitala verktygen både det materiella och det språkliga 

redskapet. Däremot kan det konstateras i resultatet att när en del förskollärare var aktiva 

i aktiviteterna blev även barnen det. Vilket kan tyda på att även förskollärare har en 

väsentligt roll som språklig förmedlare. Det synliggörs i beskrivningen av naturbingot att 

barnen utvecklade aktiviteten genom att fantisera. Vilket kan tyda på att när barnet ville 

fotografera en stubbe, skapades en ny förståelse för i vilka sammanhang aktiviteten kan 

användas. Det kan förstås som att barnen approprierar en ny förståelse som används för 

att utveckla något i vardagen, vilket kan kopplas till Säljös (2014) definition.  

 

Likaså går det att förstå utifrån Säljös (2014) tolkning hur personer kan utmanas i sin 

närmaste utvecklingszon. Detta sker tolkningsvis i samtliga aktiviteter. Under 

dansaktiviteterna beskriver förskollärarna att barnen utvecklar en progression genom att 

iaktta varandra och under naturbingot uppstod ett samlärande när ena barnet instruerade 

det andra hur bildtagning fungerar. Selander (2012) menar att lärare alltid ska utgå ifrån 

didaktikens grundfrågor för att söka svar. Detta överensstämmer med resultatet då 

samtliga förskollärare anser att det måste finnas ett tydligt syfte vid användning av 

digitala verktyg. Det innebär att de använder digitala verktyg på ett ämnesdidaktiskt sätt 

där det pedagogiska framträder i undervisningen. Därmed tas det hänsyn till de didaktiska 

frågorna när digitala verktyg involveras i aktiviteter.   

 

Resultatet visar att när förskollärare besitter en viss kompetens kring digitala verktyg, kan 

det med fördel användas på ett ämnesöverskridande sätt. Det kan tolkningsvis förstås 

utifrån Nilsens (2018) förklaring till hur kompetens kring digitala verktyg kan motivera 

och stötta barns lärande. En av förskollärarna uppmärksammade att digitala verktyg 

främjade barnens fysiska aktivitet genom upprepning. I resultatet ges det exempel på att 

ett barn till en början hade svårigheter att imitera rörelsedansen, men efter ett antal gånger 

började barnet att pröva nya rörelser. Man kan således konstatera att barnets 

kroppsäkerhet utvecklades vilket gjorde att barnet kunde erhålla nya rörelseerfarenheter, 

precis som Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) lyfter angående barns 

rörelseutveckling. En av slutsatserna av föreliggande resultat är att glädje uppstod hos 

barnen när digitala verktyg användes i samband med deras fysiska aktivitet. Möjligen kan 

det bero på att barnen upplevde en rörelseglädje, eftersom det framgår av Faskunger 

(2008) att fysisk aktivitet i sociala sammanhang upplevs som något roligt, som bidrar till 

att barn sporras till att utföra någon form av fysisk aktivitet.  
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I resultatet framgår det att barnen visade ett stort engagemang av att utföra aktiviteten 

som innebar att fotografera olika föremål. Utifrån Rönkkö et al. (2017) går det att återse 

när digitala verktyg används i samband med fysisk aktivitet motiveras barnen till att röra 

på sig. Detta skulle kunna tyda på att barnen motiverades till att utforska skogen ännu 

mera eftersom det framgår i resultatet att barnen gick allt längre in i skogen. En 

förskollärare anser att det finns en skyldighet att anamma digitala verktyg i förskolan, 

eftersom det framgår i förskolans läroplan (Skolverket 2018), att barnen ska få möjlighet 

att ta del av olika digitala inslag. Det kan ta stöd i Palmérs (2019) förklaring av den 

digitala kompetensen som är en av framtidens nyckelkompetenser för att kunna adaptera 

sig i samhället. Förskolan har ett ansvar att följa samhällsutvecklingen, därmed går det 

inte att undvika digitaliseringen i förskolan. Enligt Kjällander och Riddersporre (2019) 

och Magnusson (2019) bör digitala verktyg användas i ett meningsfullt sammanhang. I 

resultatet framgår det att en förskollärare uttrycker en kritisk reflektion över när digitala 

verktyg anses som lämpligt. Det ges exempel på att aktiviteten kan modifieras genom att 

låta barnen först hitta ett föremål, för att därefter hämta kameran. Vilket överensstämmer 

med det resultatet som författarna poängterar att digitala verktyg bör bortprioriteras i 

situationer där det inte fyller någon funktion.  
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8 Diskussion 
Mot bakgrund av föreliggande studie har vi undersökt hur förskollärare använder digitala 

verktyg för att främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Vi har närmat oss syftet genom 

att dels söka svar på hur förskollärare förhåller sig till sitt uppdrag gällande barns fysiska 

aktivitet och dels hur de involverar digitala verktyg i sitt arbete. Uppmärksamheten har 

främst riktats mot den del av syftet som undersöker hur kombinationen av fysisk aktivitet 

och digitala verktyg kan främja barns utveckling. I föregående kapitel sammanfattades 

resultatet som kommer att diskuteras utifrån studiens teoretiska ramverk, tidigare 

forskning och litteraturbakgrund. Vidare problematiseras det metodval studien har använt 

sig av. Avslutningsvis lyfts det några slutsatser som vi anser kan vara relevant för vidare 

forskning. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

I föreliggande studie har digitala verktyg betraktats som ett socialt verktyg och därmed 

har det varit relevant att analysera utifrån den sociokulturella teorin. Enligt vår tolkning 

innebär den sociokulturella teorin att lärandet är något som uppstår vid mellanmänskliga 

möten. Å ena sidan framgår det i studiens resultat att även digitala verktyg kan fungera 

som ett medierande redskap som bidrar till att ett lärande uppstår. Å andra sidan nämns 

det en faktor som kan påverka den sociala inlärningen vilket är om digitala verktyg 

används på ett passivt sätt. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att det 

mellanmänskliga mötet nödvändigtvis behöver utgöra det språkliga redskapet, utan de 

digitala verktygen kan användas på ett sätt som skapar en intersubjektivitet. Dock om 

barn använder digitala verktyg utan ett pedagogiskt syfte kan det innebära att de blir 

konsumenter av stängda applikationer. I förhållande till detta menar Lawrence (2018) att 

öppna applikationer möjliggör för barnen att utveckla liknande färdigheter som i naturliga 

lekar. Ur det här synsättet tolkar vi det som att det kan ske ett sociokulturellt lärande när 

barn utforskar digitala verktyg tillsammans med andra. Med hjälp av den sociokulturella 

teorin som användes i analysen av resultatet har vi fått en ökad förståelse över hur barn 

tillägnar sig nya digitala och fysiska färdigheter genom det sociala samspelet. Dock får 

det oss att fundera hur den sociokulturella teorin involverar de barn som faller utanför de 

sociala ramarna. Det som komplicerar det hela är att alla barn är unika och utvecklar olika 

lärstrategier, vilket innebär att vissa barn utvecklas bättre enskilt medan andra i samspel 

med andra.   

 

Det didaktiska perspektivet som användes i analysen av resultatet har varit behjälpligt för 

att kunna komma underfund med på vilka sätt förskollärarna planerar verksamheten.  

Vi anser att det är viktigt att digitala verktyg finns med i den pedagogiska planeringen då 

resultatet visar att om man utgår ifrån de didaktiska frågorna skapas det en 

meningsfullhet. Vad gäller fysisk aktivitet kan man däremot anta utifrån resultatet att det 

är meningsfullt både vid spontana och planerade tillfällen. Ett återkommande mönster i 

resultatet är att förskollärarna lägger vikt på kompetens för att ett lärande kan ske. Likväl 

som det behövs ett syfte med digitala verktyg behövs det även kompetens kring barns 

fysiska utveckling, detta i enlighet med Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) som menar 

att det är kompetenta förskollärare som kan erbjuda barnen fysiska möjligheter.  

 

Pate et al. (2008) menar att barn är inaktiva på förskolan eftersom de erbjuds för få 

utomhustillfällen. En annan anledning till inaktivitet på förskolan är att barnen spenderar 

största delen av sin vakna tid där. Även Sollerhed (2017) skildrar sin uppfattning av barns 

vistelsetid på förskolan och menar att de spenderar majoriteten av sin tid inomhus vilket 

leder till stillasittande aktiviteter. Vi tolkar föreliggande studies resultat som att 
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förskollärarna spekulerar kring att inaktiviteten sker mestadels i hemmiljön och menar att 

barnen är aktiva på förskolan. Utifrån vad författarna beskriver angående inaktivitet i 

förskolan, överensstämmer det därmed inte med vad som framkommer i resultatet. 

Däremot finns ett samband mellan förskollärarnas, Pate et al. (2008) och Sollerheds 

(2017) utsagor kring att barnen spenderar allt fler timmar i förskolan jämfört med förr.  

 

Resultatet visar att den fysiska aktiviteten ökade på grund av att digitala verktyg 

involverades. En förskollärare beskrev att barnen motiverades till att gå en längre 

skogspromenad när de utförde aktiviteten. Det kan därmed tolkas som att när digitala 

verktyg används i samband med fysisk aktivitet så ökar intresset till att utforska mera, 

och kan kopplas till Rönkkö et al. (2017) som menar att kombinationen av digitala verktyg 

och fysisk aktivitet leder till en ökad entusiasm kring fysisk aktivitet. Vi anser det som 

fördelaktigt att använda digitala verktyg för att främja barns fysiska aktivitet mot den 

bakgrunden att förskolan ska spegla samhällsutvecklingen. Enligt vår tolkning utifrån 

resultatet finns det en medvetenhet om vilka utmaningar digitaliseringen för med sig, 

bland annat ökat stillasittande, men även att det kan bidra till ny kunskap. I resultatet 

resoneras det hur digitala verktyg kan användas på ett ämnesöverskridande sätt. I 

framtiden kan det möjligen innebära att förskollärare utför en mediebaserad undervisning. 

Med hänsyn till den slutsatsen kan en digitalt kompetent förskollärare utveckla barns 

lärprocesser som Hardersen (2018) kallar för mediebaserad pedagogik. Avslutningsvis 

kan det således konstateras utifrån fältexperimentets resultat att det finns flera sätt som 

främjar barns fysiska aktivitet med hjälp av digitala verktyg i förskolan.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Föreliggande studie grundas i en kvalitativ ansats och forskningsvärdet baseras på de 

kvalitativa skillnader som uppkommit. Därmed anses inte resultatet vara generaliserbart. 

Under genomförandet pilottestades intervjuguiden med varandra. Dels eftersom vi var 

relativt ovana i rollen att leda intervjuer och dels för att vi upptäckte relevanta följdfrågor 

som kunde vara användbara. Möjligheten att intervjua varandra har därmed i efterhand 

visat sig vara gynnsamt för resultatet. Enligt Denscombe (2018) innebär pilotstudie att 

forskningsverktyget prövas innan intervjun genomförs. Det anses som en väsentlig del av 

förberedningen innan intervjun för att säkerställa eventuella oklarheter kring 

intervjufrågorna. Dock anser vi att en del intervjufrågor var abstrakta och vi fick därmed 

under intervjun med förskollärarna inga utförliga svar, trots att vi övade på varandra. 

Detta kan bero på att vi visste vad vi sökte för svar, och därmed blev följdfrågorna under 

intervjun inte densamma. Det vi tar med oss i framtida studier som vi upptäckt i efterhand 

är att det kan ha blivit ett annorlunda resultat om intervjuguiden pilottestades med en 

utomstående förskollärare. Det var framförallt under andra intervjutillfället som fler 

ingående följdfrågor hade behövts. Men trots detta kunde vi ändå urskilja ett mönster som 

gav oss svar på tredje frågeställningen. Därmed vet vi nu att ännu fler följdfrågor är 

betydelsefullt för att få mer utförliga svar. Viktigt att även räkna in dessa i intervjuns 

tidsomfattning. För det är något som vi upptäckte efter att informationsbrevet skickades, 

att den angivna tiden kändes inte tillräcklig. Dock kan vi i efterhand säga att intervjun 

utfördes inom tidsramen, men i framtiden kan det vara betydande att lägga till ett par 

minuter som man kan ha till godo.  

 

Första intervjun fokuserade på förskollärares uppfattningar kring digitala verktyg och 

fysisk aktivitet i förskolan. Det blir problematiskt då sanningshalten i empirin inte kan 

kontrolleras. Denscombe (2018) förklarar bedömningen av trovärdigheten i empirin att 

informanterna behöver uppge rimliga svar. Det andra intervjutillfället utgick från 

förskollärarnas beskrivningar av fältexperimentet  och några förskollärare uppvisade 
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dokumentation av aktiviteten. På så vis kunde rimligheten i materialet kontrolleras och 

när förskollärarna presenterade deras genomförande kunde validiteten stärkas. Det går 

därmed att fastställa trovärdigheten i de förskollärare som redovisade fältexperimentet. 

Ett större problem är dock enligt vår uppfattning att intervjuer kan försätta informanten i 

en obekväm situation, vilket kan påverka deras svar. Därmed hade ett annat 

forskningsverktyg, såsom enkätfrågor ökat trovärdigheten eftersom informanterna blir 

helt anonyma och kommentarerna inom ämnet kan ske utan förväntningar. En annan 

kritisk synpunkt som inte är möjligt vid enkätintervjuer är följdfrågor. I föreliggande 

studie synliggörs förskollärares uppfattningar och följdfrågor har varit en avgörande del 

i vilken utsträckning kvaliteten är på empirin.  

 

Som tidigare nämnt har föreliggande studie formats efter en tidsgräns. Därmed valdes 

förskolor utifrån ett bekvämlighetsurval eftersom vi genomförde totalt åtta intervjuer. Ett 

sådant val gjorde att två förskollärare var verksamma på samma förskola. Denscombe 

(2018) nämner att det underlättar att välja närliggande områden om resurserna är 

otillräckliga. En kritisk synpunkt till detta är att ett mer utspritt urval hade eventuellt 

genererat ett annorlunda resultat. Det är relevant att fundera över om gruppintervju hade 

varit ett mer effektivt forskningsverktyg då resultatet visar att de flesta förskollärare 

utförde samma aktivitet. Dock kan det ifrågasättas i vilken utsträckning tiden hade räckt 

till med transkriberingen, då det kan vara problematiskt att urskilja informanternas röster 

under diskussionen. Ett problem är naturligtvis att de flesta förskollärarna berättade att 

det råder inskolningsperioder. Detta kan ha ett samband med att det enbart var en 

förskollärare som genomförde båda aktiviteterna. En fråga vi ställer oss är om urvalet 

istället hade fokuserat på förskollärare som arbetar med de äldre barnen på förskolan hade 

resulterat i fler utförliga svar samt om förskolorna hade haft olika pedagogiska 

inriktningar. 

Då föreliggande studies syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om 

kombinationen av digitala verktyg och fysisk aktivitet så anser vi att det var relevant att 

utföra ett fältexperiment för att se hur förskollärare kan använda det i sitt arbete. Om inte 

fältexperimentet utförts hade vi enbart utgått ifrån förskollärarnas utsagor, vilket kunde 

försvåra att samla in ett material som svarar på tredje frågeställningen. Dock var vi inte 

med och observerade men ändå ökar trovärdigheten eftersom vissa förskollärare visade 

upp dokumentationen. Att använda fältexperiment har gett oss en inblick i aktiviteten för 

att se hur digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet. Det som problematiserar det 

hela är att vi inte själva har varit på fältet utan att det är förskollärarna som har utfört 

aktiviteterna. Resultatet hade förmodligen varit annorlunda om vi själva hade utfört 

aktiviteterna för att konstatera hur digitala verktyg kombinerades med barns fysisk 

aktivitet. Vilket Denscombe (2018) lyfter är syftet med fältexperimentet där det 

synliggörs hur en ny faktor påverkar en annan genom att finnas på plats. Därmed hade 

det varit väsentligt att själv närvara för att öka trovärdigheten. 

Aktiviteterna som ingick i fältexperimentet genomfördes av samtliga förskollärare. Dock 

var det bara en förskollärare som utförde båda. Dels kan det bero på att de andra 

förskollärarna var upptagna med redan planerade aktiviteter, såsom julpyssel. Dels kan 

det bero på att några ansåg att aktiviteten var för komplicerad på grund av barnens ålder 

och inskolningsperioder. Möjligtvis hade vi fått ett annorlunda svar om studien 

genomförts vid ett annat tillfälle, exempelvis under vårterminen. Då hade det eventuellt 

funnits bättre förutsättningar för förskollärarna då inskolningsperioden är över. Eftersom 

informationsbrevet skickades en vecka innan intervjuerna genomfördes, kan det ha 

påverkat förskollärarnas planeringar. Om informationsbrevet hade skickats tidigare, hade 
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förskollärarna fått längre tid på sig att ta hänsyn till aktiviteterna och involvera dem i 

planeringen. 

Empirin bearbetades genom att transkribera inspelningsfilerna. Det med anledning för att 

kunna göra en deskriptiv sammanställning som förenklade processen att urskilja mönster 

ur intervjusvaren. Kihlström (2007) förklarar att det är av vikt att koda materialet, 

eftersom sammanställningarna av beskrivningarna blir väl grundade i empirin. I 

föreliggande studie färgkodades innehållsanalysen, och ett sådant val möjliggjorde att 

kunna skapa en struktur där varje upphittat mönster hade en direkt koppling till studiens 

syfte och frågeställningar. Detta gör att studiens tillförlitlighet till viss del ökar, då den 

som tar del av studien kan följa hela proceduren på ett adekvat sätt. 

Studien har genererat kunskap efter att fältexperiment utförts och trovärdigheten har ökat 

med det resultat som framstått. Detta i enlighet med Denscombe (2018) som hävdar att 

forskning som använder ett experimentellt tillvägagångssätt anses öka trovärdigheten då 

vi förhåller oss neutrala till slutsatserna. På så vis har vi förhållt oss objektivt till 

experimentet. Ett större problem är dock enligt vår uppfattning att vi kan inte med 

säkerhet kan avgöra sanningshalten i förskollärarnas utsagor då vi själva inte utförde 

experimentet. Denscombe (2018) problematiserar experimentella tillvägagångsätt och 

menar att det inte går att kontrollera de relevanta variablerna. Ett sådant val att inte utföra 

experimentet kan innebära att resultatet kunde blivit annorlunda om vi själva hade utfört 

experimentet. När intervjuer genomförs går det att kontrollera riktigheten (Denscombe 

2018), och det semistrukturerade upplägget gör att studiens tillförlitlighet har ökat.  

8.3 Fortsatt forskning  

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka hur användningen av digitala verktyg 

kan främja barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån resultatet har det väckts ett intresse 

kring resonemanget att digitala verktyg används på ett ämnesöverskridande sätt, därmed 

bör framtida forskare fundera på vilka effekter det har på barns utveckling och lärande. 

Mer forskning som berör föreliggande studies ämnesområde behövs, då det är 

problematiskt att det inte finns så mycket svensk forskning. Det hade dessutom varit 

intressant att använda studiens centrala delar i vidare forskning, men utifrån ett annat 

metodval. Dels finns det en anledning att studera i större omfattning hur förskolor arbetar 

aktivt med barns fysiska aktivitet i kombination med skrivelserna i förskolans läroplan 

angående digitala verktyg. Dels är det rimligt att tänka att ett annat forskningsverktyg, 

såsom observationsforskning hade frambringat ett genomgripande resultat. Empiriskt sett 

vore det intressant att ytterligare problematisera hur användning av digitala verktyg 

skiljer sig mellan förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Därför hade det varit 

relevant att studera hur förskolor med utomhusprofil tar hänsyn till digitala verktyg. 

Slutligen hade det varit intressant att studera föreliggande resultat utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv eftersom det framgår i forskning att digitala verktyg kan ha en 

negativ inverkan på barns hälsa.   
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Hej! Vi heter Emma Lundberg och Carolien Steverink och vi håller just nu på med vårt 

examensarbete som avslutande delen i vår förskollärarutbildning vid Linnéuniversitetet. 

Vi ska skriva kring ett ämnesområde som berör barns fysiska aktivitet. Detta vill vi koppla 

till den ökade digitaliseringen i samhället som även har tillkommit i nya läroplanen. 

Samtidigt ska förskolan ge barnen den dagliga motionen de behöver. 

 

Vi skulle vara oerhört tacksamma om Du vill delta i vår studie. Intervjun kommer att 

beröra Din uppfattning kring digitala verktyg samt barnens fysiska aktivitet. Intervjun 

kommer att ta ca. 15 - 20 minuter. Det som är av vikt är att detta sker i en ostörd miljö, 

och kommer att genomföras under vecka 48 och 50. Intervjun kommer att spelas in och 

ska transkriberas i efterhand.  

 

Vi önskar även att ett experiment kan genomföras av Dig under vecka 49. Det ska ges 

undervisning ca. 3 gånger kring barns fysiska aktivitet kombinerat med digitala verktyg. 

Vi ger förslag på vad undervisningen kan innehålla, detta kan Du inspireras av. Du kan 

även göra samma aktivitet vid flera tillfällen. Det kommer även att vara ett avslutande 

tillfälle vecka 50 där Du kan delge hur Du tycker experimentet ha gått.  

 

All insamlad data ska i ett senare skede presenteras muntligt samt skriftligt i form av 

examensarbete. Namn på Dig och förskolan kommer att vara fingerade. Den information 

som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. Efter inlämningen av examensarbetet 

kommer den inspelade intervjun samt transkriberingen att förstöras. Arbetet kommer 

sedan att finnas tillgängligt på DiVa. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst 

avsluta utan att ange anledning.   

 

Ansvariga för studien är Carolien Steverink, Emma Lundberg och Martin Eksath. Har Du 

några funderingar eller frågor är Du välkommen att höra av Dig till oss. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Carolien Steverink               Emma Lundberg                      Martin Eksath 

Student                                 Student                                     Handledare 

cs223ae@student.lnu.se      el223gu@student.lnu.se           martin.eksath@lnu.se 

0721830810                         0767767215                             0470708621 

 

  



  
 

II 

Förslag på undervisning 

 

Under v.49 ska experimentet utföras. Innehållet handlar om digitala verktyg som kan 

kopplas till barns fysiska aktivitet. Nedan finns förslag på två planeringar som Du kan 

använda dig utav. Du kan även göra samma aktivitet vid flera tillfällen. 

 

1. Naturbingo utomhus 

 

Syftet med aktiviteten är att ge barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för att 

digitala verktyg kan användas i samband med en utomhusaktivitet. 

  

Beskrivning: Barnen blir uppdelad i grupper. Gruppen får en surfplatta, naturbricka och 

penna (naturbrickan finns i bilaga B). Sedan ger sig grupperna ut för att leta efter de 

sakerna som finns på bingobrickan. Dessa saker ska de ta bild på som sedan ska visas på 

projektor eller liknande. Varje grupp får presentera för övriga vad de har hittat med hjälp 

av bilderna. 

 

2. Just dance, Bounce patrol eller Barnplaneten. 

 

Syftet med aktiviteten är att ge barnen förutsättningar att utveckla en förståelse för att 

digitala verktyg kan användas i samband med deras fysiska aktivitet. 

 

Beskrivning: Samla barngruppen och dansa till låtar med tillhörande rörelser på youtube 

som ni alla kan ha roligt tillsammans genom någon av ovanstående kanaler. Ett tips är att 

koppla upp på storbild i form av projektor eller interaktiv tavla.   

 

 

Förslag på läroplansmål som kan kopplas till aktiviteterna: 

 

“Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera, och förmedla upplevelser, erfarenheter, ideer och tankar 

med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket, 

2018:15). 

 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket, 2018:15). 

 

“Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” (Skolverket, 

2018:9) 

  



  
 

III 

Bilaga B Naturbricka 
 

  

  

  

  
 

  

Pinne Fågel 

Sten Mossa 

Löv Skräp 
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Bilaga C Intervjuguide  

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

❖ Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

❖ Som förskollärare, vad är ditt favoritämne? 

❖ Innan vi börjar intervjun, är det något du undrar över? 

 

Intervjufrågor första tillfället: 

 

1. Kan du beskriva ditt uppdrag i förskolan gällande barns fysiska aktivitet? 

 

2. Hur ser barns fysiska aktivitet ut idag i förhållande till tidigare? 

F: På vilket sätt har den förändrats? 

 

3. Hur ofta planerar du aktiviteter där fysisk rörelse ingår? 

F: Kan du ge exempel på aktiviteter där fysisk rörelse ingår? 

 

4. Var sker den fysiska aktiviteten? 

F: Kan du ge exempel på vilka fysiska aktiviteter som finns inomhus respektive 

utomhus? 

 

5. Hur påverkar årstiderna din planering och genomförande av fysisk aktivitet? 

F: Hur påverkar olika väderlekar genomförandet av aktiviteterna? 

 

6. Är det nödvändigt att fysisk aktivitet ska finnas varje dag? 

F: Vad grundar du det på? 

 

7. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 

 

8. Vad anser du att digitala verktyg i förskolan är? 

 

9. På vilket sätt använder du digitala verktyg i förskolan? 

 

10. Vilka didaktiska val tar du hänsyn till när du planerar aktiviteter gällande 

digitala verktyg? 

 

11. Var sker aktiviteter med digitala verktyg? 

 

12. Hur skulle du beskriva vad digital kompetens innebär i förskolan? 

 

13. När du planerar aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla en digital 

kompetens, hur gör du då?  

 

14. Är det något ytterligare som du vill tillägga? 
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Uppvärmningsfrågor: 

 

❖ Hur känner du att aktiviteterna har gått? 

❖ Vilka aktiviteter valde du? 

❖ Hur många gånger gjorde du aktiviteten? 

❖ Vilken ålder och hur många deltog i aktiviteten? 

 

Intervjufrågor andra tillfället: 

 

1. Uppfattar du att aktiviteterna involverade både digitala verktyg och fysisk 

aktivitet?  

F: På vilket sätt? 

 

2. Hur uppfattar du din roll som förskollärare när du utförde aktiviteterna?  

 

3. Vilka möjligheter ser du med att kombinera digitala verktyg och fysisk aktivitet? 

 

4. Vilka svårigheter ser du med att kombinera digitala verktyg och fysisk aktivitet? 

 

5. På vilka sätt anser du att digitala verktyg kan främja barns fysiska aktivitet? 

 

6. På vilka sätt anser du att den fysiska aktiviteten kan skapa förutsättningar för att 

barnen utvecklar en digital kompetens?  

 

7. Har du något förslag på hur andra aktiviteter kan se ut? 

 

8. Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 

 


