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Abstrakt 
Studien utgår från en kvalitativ ansats där syftet är att synliggöra hur förskollärare 

upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring 

utomhusmiljöns betydelse för barn grovmotoriska rörelse. Utifrån syftet formulerades 

tre frågeställningar som utgår från förskollärares roll, utomhusmiljöns betydelse och 

barns motoriska utveckling. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer med fyra 

förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Resultatet som framkom från 

intervjuerna analyserades utifrån studiens två valda teorier, den sociokulturella teorin 

och den sociala inlärningsteorin. I resultatet framkommer det att samtliga förskollärare i 

sin roll använder sig av planerad fysisk aktivitet men i olika stor utsträckning. 

Förskollärarna tar upp att det är av stor vikt att vara uppmuntrande mot barnen och att 

deras förhållningssätt påverkar barnens intresse och engagemang. Resultatet påvisar 

även att förskollärarna föredrar att vistas i miljöer med naturkontakt då underlaget och 

materialet är utmanande och stimulerande för barns fysiska aktivitet. Resultatet 

konstaterar att förskollärares förhållningssätt gentemot barnen i utevistelsen kan 

påverka barns motoriska utveckling. Förskollärarna lyfter att de finns där som stöd och 

stöttning men att det är viktigt att inte hjälpa barnen för mycket då det kan begränsa 

deras utveckling. Diskussionen är utformad utifrån resultatdiskussion där det resultat 

som framkommer diskuteras utifrån olika synvinklar som kan ha påverkat resultatet. 

 

Svensk titel: ”Ute blir det mer friare känner jag” – En kvalitativ studie om förskollärares 

upplevelser av barns grovmotoriska rörelser i utevistelsen. 

 

English title: ”Outside I feel it gets more free” – A qualitative study based on preschool 

teachers experience of childrens motor movements outside. 

 

 

Nyckelord 
Förskola, utevistelse, fysisk aktivitet, motorisk utveckling. 
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1 Inledning 
Att spendera tid utomhus är enligt Hälsofrämjandet (2018) den viktigaste faktorn för att 

vara fysiskt aktiv då utevistelsen skapar motivation till att röra på sig. Att kontinuerligt 

vistas i en miljö med naturkontakt kan även påverka den motoriska utvecklingen hos 

barn om det finns möjligheter till aktivitet och rörelse. Folkhälsoguiden (2014) tar upp 

att barn och ungdomar bör aktivera sig fysiskt minst en timme per dag. De menar att 

förskolan bör främja barns vanor till en god hälsa då stillasittande aktiviteter har blivit 

allt mer vanligt och konkurrerar ut barns rörelseaktiviteter. Enligt Ottosson och 

Ottosson (2006) är det upp till vuxna mer nu än någonsin att se till så barn ges möjlighet 

att redan i tidig ålder skapa en relation till naturen då barn rör sig allt mindre. Även 

Ericsson (2002) lyfter att ledaren har en betydande roll i mötet med naturen för barnen. 

Det är av stor vikt att lyssna in barnen och ha en medvetenhet om när de bör agera 

medforskare eller när de istället bör avvakta och observera barnen. Det är också viktigt 

att möta deras rädslor för utomhusmiljön med omtanke så barnen får en positiv 

upplevelse till det.  

 

Vi upplever att barn ofta spenderar många timmar i förskolan och därmed har de som 

arbetar inom verksamheten en betydelsefull roll då den i förhållande till fysisk aktivitet 

utomhus kan öka barns motivation och rörelseglädje. Utifrån detta har vi identifierat ett 

problem då vi genom egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning erfarit att 

förskolebarn spenderar mer tid inomhus än utomhus och att det finns ett varierat 

engagemang hos personal i förskolan vid utevistelse. Även förskollärares inställning till 

att vistas utomhus upplever vi kan påverka hur mycket tid barnen ges möjlighet till att 

spendera utomhus i förskolan. På grund av detta vill vi studera ämnet vidare och 

synliggöra hur förskollärare beskriver sin roll vid barns fysiska aktivitet i utevistelsen. 

Enligt förskolans läroplan är uppdraget att “utbildningen ska ge barnen möjlighet att 

uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” 

(Skolverket 2018, s.9). På grund av detta tänker vi att förskollärares roll har betydelse 

för att främja förskolans uppdrag då det bland annat är de som kan påverka hur mycket 

barnen ges möjlighet till att uppleva rörelseglädje i verksamheten.  

 

Faskunger (2008) lyfter att det är fördelaktigt att spendera mycket tid utomhus då det är 

utevistelsen som stimulerar och främjar barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling 

i högst utsträckning. Han tar även upp att förskolegårdens miljö kan ha betydelse för 

barns fysiska aktivitet då den ges möjlighet att öka om gården är utrustad med redskap 

som främjar rörelser (ibid.). Vi har erfarit att förskolegårdars miljöer är utformade på 

olika sätt och vill därför synliggöra hur förskollärare reflekterar kring hur utformandet 

av utomhusmiljön kan påverka barns grovmotoriska rörelser. Vidare tar Ottosson och 

Ottosson (2006) upp att förskolegårdar med miljöer med naturkontakt vanligtvis bidrar 

till bättre motorik hos barn än de barn som inte har tillgång till en förskolegård med 

naturkontakt. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Nedan lyfts relevanta begrepp som tas upp fortlöpande under studien.  

 
1.1.1 Fysisk aktivitet  

Osnes, Skaug och Eid Kaarbys (2012) definition av fysisk aktivitet förklaras som all typ 

av rörelse där energiförbrukningen ökar. Detta kan exempelvis ske genom att barn 

springer upp och ner från en backe då energiförbrukningen ökar utöver deras vilonivå 

(ibid.). I vår studie definieras begreppet fysisk aktivitet som all typ av rörelse där de 
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grovmotoriska rörelserna förekommer. Enligt författarna (ibid.) är dessa former gå, 

springa, rulla, klättra, kasta – fånga, hoppa, stödja, hänga, balansera, åla och krypa.  

 
1.1.2 Motorisk utveckling  

”Motorisk utveckling kan definieras som en förändring i motoriskt beteende över tid” 

(Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s.60). Författarna (ibid.) lyfter även att 

den motoriska utvecklingen kan vara kvantitativ som innebär att nya fysiska färdigheter 

uppstår. Den kan också vara kvalitativ då en fysisk färdighet som redan finns förbättras 

(ibid.). I föreliggande studie används begreppet motorisk utveckling då det riktas 

uppmärksamhet mot barns utveckling av de grovmotoriska rörelserna som nämns under 

begreppet fysisk aktivitet.  

 
1.1.3 Miljöer med naturkontakt 

Begreppet miljöer med naturkontakt handlar om miljöer som inte är skapade av 

människan från grunden. Dessa miljöer kan innefatta träd, kullar och stenar som 

exempelvis hagar och parkmiljöer (Mårtensson, Liberg Jensen, Söderström & Öhman 

2011). Då studien använder sig av begreppet miljöer med naturkontakt fokuseras det på 

miljöer utanför förskolegården, som exempelvis skog, ängar och hagar.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Nedan formuleras syfte och frågeställningar som studien kommer utgå från. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska 

aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barns 

grovmotoriska rörelser.  

2.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver förskollärare sin roll i förhållande till barns fysiska aktivitet vid 

utevistelse? 

• Hur upplever förskollärare att utformandet av utomhusmiljön har betydelse för 

barns fysiska aktivitet?  

• På vilka sätt upplever förskollärare att utevistelsen påverkar barns motoriska 

utveckling? 
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3 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning om barns fysiska aktivitet och motoriska 

utveckling i utomhusmiljön i förskolan. Utmaningar som uppkom var att hitta forskning 

utförd i Sverige vilket leder till att den forskning som tas upp nedan utgår från olika 

länder. Vi anser dock att den kan vara relevant då den utgår från förskolebarn. Vissa 

studier är även utförda i Skandinavien och ses som väsentliga då vi upplever att de  

skandinaviska förskolorna har liknande kontext som den svenska förskolan. I kapitlet 

har vi valt att ha underrubriker utifrån studiens frågeställningar för att på lättare sätt 

tydliggöra samt för att texten ska få en god struktur.  

 

3.1 Förskollärares roll i förhållande till barns fysiska aktivitet vid 
utevistelse 

Under den här rubriken kategoriseras tidigare forskning i underrubrikerna planerad 

fysisk aktivitet utomhus och förskollärares inställning till utevistelse och fysisk 

aktivitet.  

 
3.1.1 Planerad fysisk aktivitet utomhus  

I O’Dwyer, Fairclough, Ridgers, Knowles, Foweather och Strattons (2013) studie är 

syftet att öka barns fysiska aktivitet genom att de utvalda förskolorna tillges ett planerat 

aktivitetsprogram. Forskarna (ibid.) vill även ta reda på om personalens kompetens har 

betydelse. Studien är utförd i England på 12 förskolor under cirka ett års tid med tre 

olika testgrupper. I grupp ett fick personalen kompetensutbildning i fysisk aktivitet och 

även grundlig genomgång av aktivitetsprogrammet. I grupp två blev personalen också 

tilldelade aktivitetsprogrammet men utan genomgång och kompetensutbildning inom 

fysisk aktivitet. I grupp tre, som är en jämförelsegrupp fortsatte förskolans vardag utan 

kompetensutbildning eller aktivitetsprogram. I alla grupperna fick barnen aktivitetsband 

som mäter hur mycket barnen rör sig under hela dagen. Resultatet visar att ingen av 

testgrupperna med styrda aktiviteter bidrog till att barnens fysiska aktivitetsnivå höjdes i 

förhållande till jämförelsegruppen.  

 

Alhassan, Nwaokelemeh, Lyden, Goldsby och Mendozas (2013) studie som är utförd i 

USA visar dock på motsatta resultat till ovanstående studie. Författarna (ibid.) 

undersöker effekten av förskolebarns fysiska aktivitetsnivå genom att planera och utföra 

fysiska aktiviteter utomhus tre dagar i veckan i 30 minuter under fyra veckor. Metoden 

utgår från två testgrupper där barnen i den ena gruppen var utomhus tre dagar i veckan 

och deltog i planerade fysiska aktiviteter medan den andra gruppen istället hade fri lek 

utomhus tre dagar i veckan. Resultatet framkom genom aktivitetsband som mäter hur 

hög intensitet av fysisk aktivitet barnen har. Det framgår att barn som tillhörde gruppen 

med planerad fysisk aktivitet rörde på sig mer än de barn som ingick i gruppen med fri 

lek.  

 
3.1.2 Förskollärares inställning till utevistelse och fysisk aktivitet 

I Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Shermans (2012) studie som är 

genomförd i USA använder de sig av olika fokusgrupper och personliga intervjuer för 

att synliggöra hur de som verkar inom förskolan ser på fysisk aktivitet utomhus för barn 

i förskolan. De konstaterar att det finns nackdelar om personalens inställning är negativ 

till utevistelse då det kan leda till att de väljer att inte gå ut vilket bidrar till mindre 

fysisk aktivitet hos barnen. Möjliga faktorer till en negativ attityd gentemot att spendera 

tid utomhus kan bero på vädret, att det är kallt, varmt, regnar eller är smutsigt ute samt 

att det förekommer höga ljud. Det framkommer även att en utmanande miljö kan 
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påverka personalen till att utevistelsen uteblir då det ses som påfrestande att övervaka 

barnen i en sådan miljö.  
 

Ytterligare en studie i USA utförd av Brown, Googe, Mclver och Rathel (2009) påvisar 

att förskollärares inställning och engagemang i utevistelsen på förskolan påverkar barns 

fysiska aktivitet. I studien använder sig forskarna av två olika testgrupper för att 

undersöka skillnaden mellan barns fysiska aktivitetsnivå i styrda aktiviteter i 

utomhusmiljön samt icke-styrda aktiviteter. I de styrda och planerade aktiviteterna är 

förskollärarna engagerade och uppmuntrande mot barnen medan de i de icke-styrda 

aktiviteterna tar ett steg tillbaka och är avvaktande gentemot barnen. I resultatet som 

konstaterades via observationer fastställs det att barnen är mer fysiskt aktiva när 

förskollärare styr en aktivitet samt är engagerad och uppmuntrande. Även Bjørgen 

(2016) lyfter i sin studie, som är genomförd i Norge att en förutsättning för att öka 

fysisk aktivitet utomhus hos barn är om förskollärare startar upp en fysisk aktivitet samt 

visar intresse och engagemang. 

 

3.2 Utformandet av utomhusmiljöns betydelse för barns fysiska 
aktivitet 

Nedan kategoriseras tidigare forskning i underrubrikerna miljöer med naturkontakt och 

miljön på förskolegårdar. 

 
3.2.1 Miljöer med naturkontakt 

Bjørgen (2016) undersöker i sin studie hur olika utomhusmiljöer kan påverka barns 

fysiska aktivitet. Studien utgår från förskolebarn som vid tre olika tillfällen vistas ute på 

förskolegården och vid tre andra tillfällen i en miljö med naturkontakt utanför förskolan. 

Data samlas in genom observationer och videoinspelningar och för att mäta barnens 

aktivitetsnivå utgår forskaren från hur länge barnen är fysiskt aktiva samt deras nivå av 

ansträngning. I resultatet framkommer det att barnen är fysiskt aktiva oftare i den miljön 

med naturkontakt utanför förskolegården och även att deras ansträngningsnivå är högre. 

En slutsats som görs i studien är att detta kan bero på att barnen erbjuds större och 

roligare utmaningar i skogen som stimulerar deras fysiska aktivitet. Det framkommer 

också att mer kunskap om barns påverkan av utomhusvistelse bör tillämpas hos de som 

verkar inom förskolan. 
 

Fjørtoft (2001) undersöker även i sin studie som är utförd i Norge hur barn påverkas 

motoriskt av att vistas på förskolegården och i skogen. Metoden utgår från två olika 

testgrupper där barnen delas in i en referensgrupp och en experimentgrupp. I 

referensgruppen vistas barnen på förskolegården varje dag en till två timmar medan 

barnen i experimentgruppen befinner sig i skogen en till två timmar per dag. Ett test av 

barnens motoriska färdigheter i grupperna utfördes innan undersökningen för att efter 

ett år jämföra om de olika miljöerna haft någon inverkan på barnens motoriska 

förmågor. Testet som utfördes innan undersökningen visar att de barn som tillhörde 

referensgruppen hade bättre motorik än experimentgruppen. Efter ett år framkommer 

det dock att experimentgruppen som vistats i skogen gått om referensgruppen i deras 

motoriska utveckling och hade därmed utvecklas i större utsträckning. 
 

3.2.2 Miljön på förskolegårdar 

Boldemann, Blennow, Dal, Mårtensson, Raustorp, Yuen och Westers (2006) studie 

undersöker om utomhusmiljön på förskolgårdar har någon påverkan på barns fysiska 

aktivitet. I metoden utgår de från 11 förskolor i Sverige där barnen tillges varsin 

stegmätare. I resultatet framkommer det att de barn som vistas på rymliga 

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2565-y/email/correspondent/c1/new
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förskolegårdar med träd, buskar och varierande markunderlag är mer fysiskt aktiva än 

barn som vistas på begränsade förskolegårdar med plan yta och utan växtliv. Även 

Sugiyama, Okely, Masters och Moore (2012) lyfter i sin studie underlagets betydelse 

för förskolebarns grovmotoriska utveckling. Studien är utförd i Australien där 

accelerometrar som registrerar rörelsers intensitet och varaktighet används på barn för 

att mäta deras stillasittande och aktivitetsnivå i utomhusmiljön. Resultatet visar att vid 

förskolor där markytan på gården är naturlig, exempelvis naturligt gräs, sker det mindre 

fysisk aktivitet hos barnen. Den fysiska aktiviteten visas vara högre där markytan är 

utformad med syntetmattor eller gummimattor. Detta kan enligt forskarna (ibid.) bero 

på att fasta lekredskap, såsom klätterställningar, ofta installeras på dessa platser och 

uppmuntrar till fysisk aktivitet som exempelvis hoppa och klättra. Det framkommer i 

resultatet att barnens fysiska nivå av aktivitet beror på utbudet av fasta lekredskap och 

därmed har inte storleken på förskolans utegård någon betydelse.   
 

Det synliggörs dock i Bergs (2015) studie att en förskola som har en liten förskolegård 

med få fasta lekredskap och öppna gräsområden hade större aktivitetsnivå hos barnen än 

barn på andra förskolor. En orsak till detta beskriver författaren (ibid.) kan bero på att 

det finns möjlighet till öppna lekområden och flyttbar lekutrustning. I studien 

efterforskas i vilken grad barn är fysiskt aktiva i utomhusmiljön genom observationer. 

Studien är genomförd på fyra olika förskolor i Kanada där miljön på förskolegårdarna är 

utformade på olika sätt. 

 

3.3 Utevistelsens påverkan på barns motoriska utveckling 

Under den här rubriken presenteras utevistelse och förskollärares förhållningssätt 

tillsammans i en gemensam underrubrik.  

 
3.3.1 Utevistelse och förskollärares förhållningssätt  

Raustorp, Pagels, Boldemann, Cosco, Söderström och Mårtensson (2012) konstaterar i 

sin studie att förskolebarn rör sig mer aktivt utomhus än inomhus. Resultatet 

framkommer med hjälp av aktivitetsarmband som registrerar och mäter barnens nivå av 

fysisk aktivitet. Studien är utförd i Sverige och USA där syftet är att undersöka hur 

mycket barn rör sig utomhus och inomhus. Även Copeland, m.fl. (2012) tar i deras 

studie upp fördelar med fysisk aktivitet utomhus, då barnens grovmotoriska färdigheter 

kan utvecklas i större utsträckning utomhus än inomhus. Författarna (ibid.) lyfter att 

barn som utvecklar sina grovmotoriska färdigheter har större tendens till att vara aktiva 

då deras självtilltro kan öka på grund av deras kunskaper.  

 

Nel, Jourbert och Hartell (2017) konstaterar i sin studie att utevistelse är betydelsefullt 

för barns motoriska utveckling. Syftet med studien är att tydliggöra för förskollärare hur 

utomhusmiljön kan påverka barns perceptuella och motoriska utveckling. Genom 

observationer, videoinspelningar, fotografier och intervjuer med tre förskollärare i 

Sydafrika framkommer ett resultat som påvisar att barn behöver vistas i utmanande och 

varierande utomhusmiljöer från tidig ålder då det ökar möjligheten till motorisk 

utveckling. Det synliggörs att barns motoriska utveckling sker genom upprepning och 

genom upprepning får barnen erfarenheter som ger dem möjlighet att behärska nya 

kunskaper. Resultatet visar att barn bör vistas i både naturliga miljöer men även 

förutsägbara miljöer för att nå ökad utveckling och lärande. Copeland m.fl. (2012) lyfter 

i deras resultat att barn kan ha olika motoriska färdigheter trots samma förutsättningar i 

miljön då det beror på personalens inställning, engagemang och kreativitet. På grund av 

detta finns möjligheten till ökad fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan 
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men är inte garanterad (ibid.). Även Nel, m.fl. (2017) tar upp i sitt resultat att det är 

lärarnas förhållningssätt som påverkar barnens möjlighet till utveckling och lärande.  
 

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Flera studier är överens om att det förekommer positiva effekter för barns fysiska 

aktivitet och motoriska utveckling av att vistas utomhus och att miljön, förskollärares 

roll och förhållningssätt har betydelse. Forskning visar att planerade fysiska aktiviteter 

utomhus kan öka barns fysiska aktivitet. Om förskollärare visar engagemang, intresse 

och styr aktiviteter kan det ge en positiv påverkan på barns aktivitetsnivå. Dock skiljer 

sig uppfattningar och forskning om planerad fysisk aktivitet då en studie visar att de 

planerade aktiviteterna inte gav någon ökning av barns nivå av fysisk aktivitet. Det 

framkommer även att förskolepersonalens inställning till utevistelse är en faktor som 

påverkar hur mycket tid barn spenderar utomhus, då personalen exempelvis kan ha en 

negativ inställning till vädret som gör att de väljer att vistas inomhus.  

Ett flertal studier lyfter att barn är mer fysiskt aktiva i miljöer med naturkontakt som 

exempelvis i skogen än på förskolegården. De indikerar på att barns motoriska 

färdigheter har större möjlighet till utveckling då det finns större utmaningar för barnen 

i miljöer med naturkontakt. Forskning är dock oense om hur utformandet av miljön på 

förskolegården påverkar barns fysiska aktivitet. En studie poängterar att barns fysiska 

aktivitet beror på utbudet av redskap och inte storleken på gården medan en annan 

indikerar på att det är positivt för barn att ha tillgång till fasta redskap då det finns stora 

öppna ytor som gör att den fysiska aktivitetsnivån hos barnen ökar. 
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4 Teoretiskt ramverk 
Studien kommer ta hjälp av två grundläggande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet och tolkas utifrån Säljö (2014) och Hwang och Nilsson (2011) nedan i 

texten. Genom att utgå från det sociokulturella perspektivet kan resultatet som 

uppkommer från det utvalda området, fysisk aktivitet och motorisk utveckling, 

analyseras och tolkas i resultatet. De centrala begreppen som valts att fokusera på är den 

proximala utvecklingszonen och mediering. Undersökningen kommer även utgå från 

Hwang och Nilssons (2011) tolkning av social inlärningsteori. Utifrån social 

inlärningsteori har begreppet self-efficacy valts för att analysera det resultat som 

uppkommer. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij är grundaren till det sociokulturella perspektivet och menar att barns 

sociala samspel med omgivningen står till grund för barns utveckling. Det har en 

betydande roll i vilket kulturellt förhållande ett barn växer upp i då det påverkar barnets 

utveckling och beror på vilka möjligheter de ges i samspel med andra vuxna eller mer 

kunniga individer (Hwang & Nilsson 2011).  

 
4.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen ett centralt 

begrepp. Begreppet förhåller sig till teorins syn om att utveckling och lärande konstant 

sker i olika processer. Den proximala utvecklingszonen innebär att när människor lärt 

sig behärska en färdighet är de inte långt ifrån att bemästra en ny kunskap eller färdighet 

inom området. Begreppet handlar även om att en mer kompetent person inom området 

kan leda och stödja den som lär om hur kulturella redskap kan användas som verktyg 

(Säljö 2014). Vidare beskriver Hwang och Nilsson (2011) att vuxna eller en mer kunnig 

person har en betydande roll för den lärande och bör låta barnet möta utmaningar som 

de kan bemästra genom ansträngning. Kraven på barnet ska däremot inte vara för höga 

utan den mer kompententa inom området ska finnas där som stöd och stöttning och 

exempelvis ställa frågor utan att komma med lösningar vilket kan väcka barnets 

intresse.  

 

Den proximala utvecklingszonen används i studien för att kunna analysera och 

reflektera i resultatet om hur förskollärare upplever deras roll vid fysisk aktivitet 

utomhus och hur de stöttar och utmanar barnen i deras motoriska utveckling och 

lärande. 
 

4.1.2 Mediering 

Säljö (2014) tar upp mediering som är ett annat centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet betyder förmedling och handlar om att i mötet 

med vår omvärld använder vi oss av olika verktyg och redskap för att förstå vår 

omgivning. Författaren (ibid.) lyfter att det finns två olika typer av redskap människor 

använder sig av och dessa är materiella och intellektuella. De materiella redskapen 

handlar om verktyg som tillämpas i exempelvis olika yrkesområden för att kunna 

genomföra det som yrket kräver. De intellektuella redskapen handlar istället om olika 

symboler och tecken som används för att kunna kommunicera med omvärlden men 

även för att tänka. Det beskrivs dock att människan använder sig av både de 

intellektuella och materiella redskapen då dessa påverkar varandra. För att de 

intellektuella redskapen ska finnas förutsätter det att de materiella redskapen finns då 

kunskaper är både teoretiska men även praktiska.  
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Analysen kommer utgå från materiella redskap då intellektuella redskap inte ses som 

relevanta för denna studie. Mediering kommer användas vid analys i form av hur 

förskollärare upplever miljöns betydelse för barns motoriska utveckling. Detta 

möjliggör för reflektion om hur materiella redskap tillämpas och används i utformandet 

av utomhusmiljön för att stödja barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling.  

 

4.2 Social inlärningsteori 

Hwang och Nilsson (2011) lyfter den sociala inlärningsteorin som handlar om att 

människor lär genom att observera andra. Albert Bandura är en av forskarna inom denna 

teori och uppmärksammade att barn som observerar vuxna uppträda på ett aggressivt 

sätt, själva tenderar att agera aggressivt och på så vis sker en observationsinlärning. 

Författarna (ibid.) tar upp att “barn gör inte som du säger utan som du gör” (Hwang & 

Nilsson 2011, s.44). Barn agerar ofta på samma sätt som sina förebilder och ett exempel 

som nämns är att barn som befinner sig i ett klassrum med en lärare som ofta förlorar 

humöret och är ostrukturerad tenderar att bli på samma vis. 

 
4.2.1 Self-efficacy 

Ett centralt begrepp inom den sociala inlärningsteorin är self-efficacy som betyder 

självtilltro. Människor kan ha en hög självtilltro och ser då uppgifter som anses svåra 

som en utmaning och inte något som ska avstås från. Trots ett misslyckande undviker 

personer med hög självtilltro att lägga skulden på sig själva utan försöker finna 

anledningen till varför ett misslyckande skedde för att försöka igen. För att få en god 

självtilltro är uppmuntran och stöttning från lärare en viktig del. En person med låg 

självtilltro kan se ett framförande i skolan som en svår utmaning och blir nervös på 

grund av negativa tankar om sina färdigheter. Erfarenheter är något som kan påverka 

hur en person utvecklar sin självtilltro. Begreppet handlar om hur barn förstår och 

uppfattar svåra uppgifter samt vad personalen ger för reaktioner på barnens sätt att 

handskas med dessa utmaningar (Hwang & Nilsson 2011). 

 

Studien kommer analyseras utifrån begreppet self-efficacy i resultat och analys om hur 

förskollärarna stöttar barnen i deras motoriska utveckling.  
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5 Metod 
Nedan beskrivs hur studien är utformad utifrån metodansats, datainsamling, urval, 

genomförande, bearbetning av data och etiska överväganden.  

 

5.1 Metodansats 

Studien utgick från en kvalitativ ansats utifrån det fenomenologiska perspektivet då 

syftet var att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska aktivitet i 

utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barns 

grovmotoriska rörelser. Enligt Allwood och Erikson (2010) innebär det 

fenomenologiska perspektivet att forskaren vill ta reda på informanternas upplevelser, 

känslor och tankar inom ett visst område för att få fram gemensamma livsvärlden 

(ibid.). För att studien skulle få fram förskollärarnas upplevelser användes 

semistrukturerade intervjuer då detta gav studien möjlighet att bli djupgående och få ett 

inifrånperspektiv av förskollärarnas tankar och reflektioner. Denscombe (2018) nämner 

att de fördelar som medföljer av att använda sig av en kvalitativ metod är att 

datainsamlingen blir djupgående och detaljerad samt att det föredrars att använda sig av 

ett fåtal informanter (ibid.). Genom att utgå från en kvalitativ ansats blev det även 

möjligt att lyfta likheter och skillnader i förskollärarnas svar av deras upplevelser som 

sedan kunde kategoriseras utifrån olika teman.  

 

5.2 Datainsamling 

I studien användes semistrukturerade intervjuer för att samla in data då detta ansågs som 

mest lämpligt då förskollärarna med egna uttryck fick möjlighet att beskriva sina 

upplevelser och reflektioner gällande sin egen roll, utomhusmiljöns betydelse samt 

barns motoriska utveckling. Denna typ av datainsamling valdes också för att 

föreliggande studie skulle ges förutsättningar att bli utförlig och djupgående. 

Denscombe (2018) tar upp att semistrukturerade intervjuer ger informanten möjlighet 

att ge utförliga och utvecklade svar. Författaren (ibid.) beskriver även att 

semistrukturerade intervjuer handlar om att den som intervjuar har formulerat frågor i 

förhand som intervjun ska utgå från samtidigt som intervjuaren är öppen för 

utvecklande och omfattande svar (ibid.). Detta gav oss möjlighet att ställa följdfrågor 

samt att förklara om de hade svårigheter att förstå en fråga. För att datainsamlingen 

skulle bli så detaljerad som möjligt valde vi att spela in samtliga intervjuer för att vid ett 

senare tillfälle kunna lyssna på materialet ingående.  

 

5.3 Urval 

Undersökningen utgick endast från förskollärare som informanter då de ansågs mest 

lämpliga för denna studie eftersom de troligtvis har kompetens inom ämnet. Enligt 

Denscombe (2018) utgår forskaren från ett subjektivt, målinriktat urval om särskiljande 

av informanter sker medvetet (ibid.). För att genomföra intervjuerna behövde vi ta reda 

på vilka förskollärare som kunde tänkas delta i undersökningen. Därför kontaktades fyra 

förskollärare från två olika förskolor. Anledningen till att studien utgår från två 

förskolor är för att synliggöra olika upplevelser då den ena förskolan har utomhusprofil 

och spenderar därav mycket tid utomhus. Den andra är en traditionell förskola som inte 

har någon specifik inriktning vilket innebär att förskolepersonalen själva bestämmer hur 

mycket tid de vistas utomhus. Varför undersökningen utgår från fyra förskollärare där 

två arbetar på den traditionella förskolan och resterande två på förskolan med 
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utomhusprofil var för att synliggöra om de har liknande upplevelser på de olika 

förskolorna. Det utvalda antalet av förskollärare valdes då studien är tidsbegränsad och 

därmed utgår från ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) nämner att 

bekvämlighetsurval betyder att forskaren väljer urvalet i undersökningen på grund av 

bekvämlighet vilket kan motsvara en tidsaspekt.  

 
Tabell 1 

 

Nedan presenteras en tabell på de utvalda förskolorna, förskolornas inriktning samt 

förskollärarna som deltagit i studien. Det beskrivs även hur utformandet av det två olika 

förskolegårdarna ser ut.  

 
Arbetsplats Förskolans inriktning Förskollärarnas namn 

Förskola 1 Utomhusprofil Förskollärare A 

Förskola 1 Utomhusprofil Förskollärare B 

Förskola 2 Traditionell förskola Förskollärare C 

Förskola 2 Traditionell förskola Förskollärare D 

 

Förskolan med utomhusprofil  har en större förskolegård än den traditionella förskolan. 

På gården finns materiella redskap så som träd, brädor, stenar, traktorer, ett tåg där 

barnen exempelvis kan klättra. Det finns även gungor samt ett underlag i form av 

naturligt gräs och grus. Den traditionella förskolan har istället en mindre förskolegård 

där det erbjuds fler förutbestämda redskap som bland annat plasthög att klättra på, 

lekstuga, diskbänk, sandlåda, bil som sitter fast i marken samt underlag gjort av plast 

och asfalt.  
 

5.4 Genomförande 

Innan genomförandet av intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga B). Denna 

guide utformades på grund av att intervjuerna skulle ha en röd tråd med 

semistrukturerade frågor samt för att säkerställa att vi höll oss till det valda ämnet. 

Förskollärarna kontaktades sedan via mail där ett missiv (se bilaga A) skickades ut och 

där även tid och plats fastställdes senare via samma plattform gemensamt med 

förskollärarna för genomförandet av intervjun. Intervjuerna utfördes på de utvalda 

förskollärarnas arbetsplatser i förskolornas lokaler då vi ansåg att samtalet hade större 

förutsättningar att bli mer djupgående när interaktionen skedde fysiskt. Intervjuerna 

utfördes med en förskollärare i taget för att informanterna inte skulle ha möjlighet att 

påverka varandras svar. Intervjuerna inträffade under fyra dagar vid fyra olika 

tidpunkter där vi båda var närvarande i samtalet. 

  

För att skapa en förståelse angående den data som intervjuerna gav valdes 

ljudinspelningar via två telefon som verktyg. Anledningen till att två verktyg användes 

var för att säkerställa empirin då oförutsägbara olyckor  kan ske. Detta verktyg 

användes för att få med all information som delgavs i intervjuerna. Enligt Denscombe 

(2018) kan ljudinspelningar vara till hjälp då möjligheten att få med all viktig 

information som uttrycks under intervjun ökar (ibid.).  

 

5.5 Bearbetning av data 

Bearbetning av den insamlade datan genomfördes via transkribering av 

ljudinspelningarna där det som endast var relevant för studien transkriberades. Enligt 

Denscombe (2018) är transkribering av datainsamling ett bra tillvägagångssätt då all 
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information som sägs synliggörs (ibid.). Bearbetning och analys av data utgick sedan 

från Giorgis fenomenologiska metod som har fyra steg. Allwood och Erikson (2010) 

beskriver denna metod och nämner att i det första steget ska forskaren eftersträva att få 

en förståelse av hela materialet och detta genom upprepad läsning. I det andra steget ska 

teman kategoriseras utifrån innehållet i meningsenheter och koder. I det tredje steget ska 

dessa teman kategoriseras till olika områden där sedan likheter och skillnader 

synliggörs. I det fjärde och sista steget görs beskrivningar av innehållet som stärks av 

citat från intervjun (ibid). Denna typ av bearbetning utfördes på grund av att datan 

skulle uppnå en god kvalitet och för att arbetet skulle bli så effektivt som möjligt. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Undersökningen har tagit hänsyn till de olika forskningsetiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

vetenskapsrådet (2011) står informationskravet för att de som deltar i undersökningen 

får information gällande studiens syfte, metod och datainsamling och kan på så vis 

bestämma om de vill delta. När informationen har delgetts medverkande och de ger 

samtycke till att delta är samtyckeskravet uppnått. Konfidentialitetskravet innebär att de 

som medverkar i studien inte ska kunna identifieras. Nyttjandekravet, den sista etiska 

principen, utgår från att forskaren inte får delge informationen till icke vetenskapliga 

syften.  
  

Vi inledde studien med att skicka ut missiv (se bilaga A) med information om 

undersökningen till de utvalda förskollärarna där syfte, datainsamling och metod 

synliggjordes. Genom att de fick ta del av informationen kunde de på så vis bestämma 

om de gav samtycke till att delta i undersökningen. Förskollärarna fick även kännedom 

om att ingen kommer kunna identifiera dem då fiktiva namn används, både på 

förskollärarna samt nämnda platser som kan kopplas till respektive förskola. 

Forskningen kommer endast tillämpas i föreliggande studie och ljudinspelningarna samt 

transriberingarna kommer efter avslutad studie raderas. 
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6 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna och kategoriseras med hjälp av 

rubriker utifrån föreliggande studies frågeställningar. Under varje rubrik tillkommer 

underrubriker för att tydliggöra studiens innehåll samt analyser av resultatet som utgår 

från studiens inledning, de valda teoretiska ramverken och tidigare forskning. Efter 

varje analys sammanfattas resultatet som uppkommit utifrån varje frågeställning.  

 

6.1 Hur beskriver förskollärare sin roll i förhållande till barns fysiska 
aktivitet i utevistelsen  

Nedan synliggörs planerad fysisk aktivitet utomhus i förskolan samt hur förskollärarnas 

inställning till utevistelse kan påverka barns fysiska aktivitet. 

6.1.1 Planerad fysisk aktivitet  

Alla förskollärarna konstaterade att de använder sig av planerade fysiska aktiviteter men 

att det också kan uppkomma spontant styrda aktiviteter om de exempelvis märker att 

några barn är stillasittande och behöver aktiveras. Samtliga är överens om att de flesta 

barn är duktiga på att vara fysiskt aktiva på egen hand under fri lek men att det även 

behövs planerade eller styrda aktiviteter för att främja barnens behov.  

  
Dom är så superduktiga på att leka och röra sig själva, men visst 

ibland får man va med och styra upp det lite. Till exempel i skjulet 

när de börjar frysa. Då får vi göra en rörelsesaga. Då springer vi och 

gör rörelser och dom skuttar [...] (Förskollärare A). 

  

Förskollärarna skiljer sig åt vad gäller planering av fysisk aktivitet. Förskollärare A och 

B berättade att de varje måndag, tisdag och onsdag lämnar förskolans gård för att gå 

iväg. Förskollärare A går ofta iväg till en specifik plats som de kallar skjulet där det 

finns material för både fin och grovmotoriska rörelser. Hon informerade om att det finns 

en tanke och planering om varför de går till denna plats som ligger en bit från förskolan 

vilket är på grund av att verksamheten grundas på utomhusprofil, men även för att 

barnen ska aktiveras och utöva grovmotoriska rörelser genom att gå och springa till 

denna plats.  

 
Vi går till skjulet och tillbaka. Det är ju en bit […] Och sen går vi 

till sjön. Det är ju bort mot ladugården och sen ner mot sjön, det är 

ju ganska långt. Och sen går vi till skogen, sagorundan, halvvägs till 

kyrkan och sen till skogen och går en runda där [...] det sker tre 

dagar i veckan (Förskollärare A). 

 

Förskollärare C beskrev att när de planerar fysiska aktiviteter utgår de ofta från de 

didaktiska valen när, var, hur och varför en aktivitet ska genomföras. Genom 

observation kan de se vad barnen har för rörelsebehov och planerar sedan utefter det. 

Förskollärare D nämnde en spontant styrd aktivitet som uppkom där de testade att 

introducera en stafettävling för barnen med tunnlar och olika hinder som de bland annat 

fick krypa under och över. Detta var enligt henne motiverande för barnen då de blev 

peppade och hejade på varandra. Hon berättade även att de har rörelsetorsdag varje 

vecka där de gör någon typ av fysisk aktivitet antingen inomhus eller utomhus och 

konstaterade att det ofta blir tabata.  
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[...] då sitter vi ju på planeringen och gör en grovplanering liksom 

”ah men vad gör vi”- vi går till kullarna. ”varför gör vi det” – jo 

men det är för att träna grovmotoriken när vi är där. Så ja vi 

planerar det, samtidigt som ibland blir det ju dom här spontana 

(Förskollärare C). 

 
Vi brukar ha en dag i veckan när vi gör rörelser, och då är vi ju ute 

eller inne. [...] Så vi kör ju en del tabata och då får man ju ta med 

bandspelarn ut och så tränar vi med lite rörelser. Och då får man ju 

va lite visa först och sen gör dom likadant (Förskollärare D). 

Samtliga förskollärare berättade att de ser fysisk aktivitet som viktigt då barn nu för 

tiden är allt mer stillasittandes och försöker därmed få barnen att aktivera sig i större 

utsträckning. 

6.1.2  Förskollärares inställning till utevistelse  

Alla förskollärare betonade vikten av att ha en god inställning till utevistelse då den kan 

påverka barnens attityd till att gå ut. Förskollärare A och B uttryckte att de brinner för 

att vistas utomhus och att det är det mest optimala för alla. Samtliga förskollärare 

definierade utevistelse som en självklarhet och av stor vikt och uttryckte att utevistelse 

är bra för barn då de har möjlighet att vara fysiskt aktiva samt för den friska luften. 

  
[...] jag tycker det är bra för barn att vara ute. Det har jag sett som 

både mamma då och på jobbet. Jag brinner verkligen för det jag 

tycker det är bäst (Förskollärare B).  

 

Samtliga förskollärare konstaterade att barn tar efter vuxna och om de inte vill vara ute 

vill inte barnen det heller. Engagemanget och inställningen vuxna har smittar av sig på 

barnen och för att få med sig barnen är det viktigt att de möts av en positiv inställning 

till det som ska utföras. Förskollärare C berättade att ”barn inte gör som vi säger, utan 

gör som vi gör” (Förskollärare C) och uttryckte att om pedagogerna har en positiv 

inställning till att exempelvis vistas utomhus kommer barnen automatiskt följa med då 

de har tryggheten i pedagogerna. Alla förskollärare berättade att det är viktigt att 

motivera barnen och vara positiva och peppande till utevistelse även om de själva 

kanske inte alltid är det. Förskollärare C och D förklarade att de brukar vara ute två till 

tre timmar per dag utspritt på förmiddagen och eftermiddagen medan förskollärare A 

och B berättade att de är ute så mycket som möjligt som oftast brukar innebära sex till 

sju timmar per dag.  

 

Förskollärare A delgav att hon har erfarenheter av vikarier som påstått att utevistelse är 

något de föredrar men att hon sedan noterat att de har en negativ inställning till det.  

 
[...] men det är inte så himla kul alltid, kanske. Och då förmedlar 

dom ju det till barnen. Utan det viktigaste är ju min inställning och 

det är det vad du än gör [...] Har inte du något engagemang, så får ju 

inte barnen heller det (Förskollärare A). 

 

Förskollärare B berättade att man behöver ha en inre glädje och inspiration till 

utevistelse inför barnen oavsett vad det är för väder som erbjuds. Hon uttryckte att det 

behövs ”även när det regnar eller liksom är ”för” kallt. Att man liksom peppar dom, att 

man tycker det är kul och så” (Förskollärare B).  Förskollärare C och D poängterade 

dock att utevistelsen kan minska på grund av kyla och mörker.  
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Men om det är finare väder och det inte behövs så mycket 

ytterkläder så går vi nästan alltid ut efter mellanmål och så. Men nu 

när det är både kallare och mörkare, så kanske man inte alltid gör 

det (Förskollärare D). 

6.1.3 Analys av hur förskollärare beskriver sin roll i förhållande till barns fysiska 
aktivitet vid utevistelse  

I resultatet synliggörs att förskollärarna i olika utsträckning tillämpar planerade och 

spontant styrda fysiska aktiviteter, men att det är något samtliga använder sig av. 

Folkhälsoguiden (2014) lyfter att förskolan bör främja barns hälsa och menar att barn 

ska röra på sig aktivt minst en timme per dag för en god hälsa (ibid.). Det framkommer 

även i resultatet att de anpassar aktiviteterna efter barnens behov och vart de befinner 

sig i sin utveckling. En förskollärare nämner att de arbetar med planerade fysiska 

aktiviteter genom att utgå från de didaktiska valen vad, varför, hur och när en aktivitet 

ska utföras. Detta kan möjligtvis bero på att de genom strukturerat innehåll vill ta reda 

på hur de ska gå vidare med en aktivitet för att stötta barnen till fortsatt utveckling och 

lärande. Genom att arbeta på detta sätt kan det tyda på att de utgår från varje enskilt 

barns proximala utvecklingszon som Hwang och Nilsson (2011) skriver om som 

handlar om att en mer kompetent individ bör finnas som stöd och stöttning i barnens 

utveckling och lärande. Att förskollärarna använder sig av planerade och styrda fysiska 

aktiviteter kan tolkningsvis bero på att de vill skapa samspel där barnen får möjlighet att 

lära och utvecklas tillsammans då de uttrycker att dessa tillfällen sker i grupp. Att 

samspela med andra är något Hwang och Nilsson (2011) lyfter då de beskriver det 

sociokulturella perspektivet som handlar om att barn lär och utvecklas i interaktion med 

andra.  

 

Att planerade fysiska aktiviteter vid utevistelse ökar barns aktivitetsnivå är något som 

Alhassan, m.fl. (2013) konstaterar i sin studie (ibid.). Förskollärarna i föreliggande 

studie har olika erfarenheter gällande arbetet med fysisk aktivitet utomhus då två av 

dem arbetar på en förskola med utomhusprofil och resterande på en traditionell förskola. 

Detta kan tolkningsvis leda till att förskollärarna som arbetar på förskolan med 

utomhusprofil har större kännedom om vilka möjligheter barn får av planerade fysiska 

aktiviteter utomhus. Dock påvisar O’Dwyers, m.fl. (2013) studie att barn inte rör sig 

mer vid planerade fysiska aktiviteter då det inte uppkom någon skillnad på deras 

aktivitetsnivå jämförelsevis med barn som har fri lek (ibid.). Detta var inget som 

synliggjordes i föreliggande studie och kan möjligtvis bero på att förskollärarna 

bedömer att barnen aktiverar sig under planerade fysiska aktiviteter.  

 

Det framkommer i resultatet att en förskollärare som genomfört en styrd aktivitet 

erbjuder barnen olika materiella redskap för att ge dem möjlighet att vara fysiskt aktiva 

och utveckla sina motoriska färdigheter. Detta kan kopplas till begreppet mediering som 

tillhör den sociokulturella teorin som Säljö (2014) tolkar utifrån Vygotskjis tankar. 

Enligt författaren (ibid.) handlar begreppet om vilka redskap som tillämpas för att 

genomföra något (ibid). Resultatet kan kopplas samman med mediering då redskap 

användes för att utföra en fysisk aktivitet. 

 

I resultatet presenteras samtliga förskollärares inställning i förhållande till deras roll vid 

utevistelse. Ottosson och Ottoson (2006) tar upp att i dagens samhälle är det vuxna som 

har stor påverkan på vilken relation barn får till naturen (ibid.). Alla förskollärare var 

eniga om att det är viktigt att ha engagemang då barn tar efter vad vuxna gör visuellt 

och inte endast uttrycker verbalt. De poängterar vikten av att ha en god inställning då 
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det smittar av sig på barnen. Den sociala inlärningsteorin som Hwang och Nilsson 

(2011) nämner kan kopplas till studiens resultat då förskollärares inställning är central 

eftersom barn tenderar att observera och ta efter hur vuxna är i deras agerande. 

Författarna (ibid.) skriver att den sociala inlärningsteorin innehåller en form av 

observationsinlärning där barn lär sig genom att observera sina förebilder. Även Brown, 

m.fl. (2009) tar upp vikten av att som förskollärare ha ett engagemang vid utevistelsen 

då det i deras resultat framkommer att barnen är mer fysiskt aktiva om personalen är 

uppmuntrande och har ett visat intresse.  

 

Det kan i resultatet tolkas som att förskollärarna har ett engagemang då de ser 

inställningen till utevistelse som viktig och utför planerade och spontant styrda fysiska 

aktiviteter med barnen. Detta då förskollärarna uttrycker exempel på situationer där 

uppmuntran och engagemang varit centralt i deras agerande och kan då tolkas som att 

deras roll som förskollärare har betydelse för hur omfattande barnen är fysiskt aktiva 

vid utevistelse. Detta kan styrkas genom att en förskollärare betonar att om inte hon är 

engagerad är inte barnen det heller då personalens agerande smittar av sig. Då 

förskollärarna framförde exempel på visat engagemang och uppmuntran tydliggjordes 

deras positiva förhållningssätt då engagemang gentemot barnen kan synliggöras i deras 

agerande. Resultatet kan kopplas till förskolans läroplan då skolverket (2018) lyfter att 

uppdraget bland annat handlar om att barnen ska ges möjlighet att erfara rörelseglädje 

och genom att få uppleva detta kan intresset för fysisk aktivitet öka (ibid.). Tolkningsvis 

kan förskollärarnas positiva inställning till fysisk aktivitet vid utevistelse bidra till att 

barnen känner glädje och motiveras till att utöva fysisk aktivitet utomhus. 

Copeland, m.fl. (2012) lyfter i sitt resultat att personalens inställning till utevistelse kan 

påverka barns fysiska aktivitet negativt. Författarna (ibid.) menar att om personalen har 

en kritisk inställning till väderförhållanden, såsom kallare väder, regn men även 

varmare väder kan det leda till att utevistelsen minskar eller uteblir (ibid.). Detta kan 

kopplas till resultatet i studien då två förskollärare uttryckte att vädret kan ses som ett 

hinder då utevistelsen kan minska vid kyligt klimat och mörka årstider. Detta kan 

innebära att vädret ofta är en faktor som påverkar om personalen i förskolan väljer att 

vistas utomhus och att det beror på deras personliga inställning och inte barnens. Detta 

kan möjligtvis leda till minskad fysisk aktivitet då Copeland, m.fl. (2012) lyfter att 

barns fysiska aktivitet ökar vid utomhusvistelsen då det finns större ytor att röra sig på.  

Sammanfattningsvis anpassar förskollärare fysiska aktiviteter efter barnens behov. De 

planerar aktiviteter i olika utsträckning vilket kan bero på att erfarenheterna är olika hos 

förskollärarna då förskolorna har olika inriktningar. Samtliga förskollärare var överens 

om att deras engagemang och inställning smittar av sig på barnen och att de därmed bör 

ha god inställning till fysisk aktivitet och utevistelse då barnen kan bli inspirerade och 

uppmuntrade på grund av detta. 

6.2 Hur upplever förskollärare att utformandet av utomhusmiljön har 
betydelse för barns fysiska aktivitet 

Nedan presenteras förskollärarnas upplevelser av miljöer med naturkontakt och 

utformandet av miljön på förskolegården. 

6.2.1 Miljöer med naturkontakt  

Att gå iväg utanför förskolegårdens grindar är något alla förskollärarna ansåg vara 

viktigt för barnens fysiska aktivitet. Förskollärare D nämnde att ”vi behöver ju också gå 

ut i skogen för att man ska få lite mer balansträning och lite ojämnare underlag” 
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(Förskollärare D) och berättade att de lämnar förskolegården ungefär en gång i veckan. 

Samtliga förskollärare uttryckte att barnen får större utmaningar genom att befinna sig i 

miljöer med naturkontakt då markunderlaget är annorlunda jämförelsevis från 

förskolegården. När de befinner sig i dessa miljöer måste barnen lyfta på fötterna och 

vara uppmärksamma på var de går. Förskollärarna beskrev att miljöer med naturkontakt 

inte endast behöver innefatta en skog utan att det kan vara ängar eller promenader ute i 

naturen.  

 

Samtliga förskollärare berättade att när barnen besöker en ny miljö med underlag de inte 

är vana vid är det inte ovanligt att barnen ramlar då det plötsligt uppkommer 

oförutsägbara föremål framför dem. Förskollärare A uppgav att vissa barn till en början 

kan ha svårigheter att befinna sig i nya miljöer med annat underlag då de inte har 

utvecklat sin avståndsbedömning i tidig ålder.  

  
[...] och sen går vi ju i olika terränger på olika underlag. Nu har vi 

klättrat över till en riktig storskog med sån här djup mossa och 

massa småris och sådär. Och det var ju lite mäckigt för dom då 

ramlade dom runt nu och skrek (Förskollärare B). 

  

[...] dom har vatt och hälsat på och dom fixar ju inte detta för du har 

ju inte den avståndsbedömningen (Förskollärare A). 

 

Förskollärare A påstod att detta beror på att de yngre barnen inte är vana vid att leka 

bland stenar i miljöer med naturkontakt eftersom de spenderar mestadels tid på 

förskolegården. Förskollärare C uttryckte att barnen i hennes grupp fortfarande är små 

och att det räcker för dem att gå ut på gräset till den stora förskolegården på utflykt då 

en del har svårigheter att gå. Dock uppgav hon att till våren är möjligheten större att gå 

till en hage som finns bredvid förskolan där underlaget skiljer sig från gården då barnen 

blivit äldre.  
 

Då kan man gå över till hagen och där finns stenar att klättra på och 

ojämn mark att röra sig på och träd att leka vid och så här då 

(Förskollärare C). 

 

Förskollärare A och B beskrev även att barnens fantasi lättare kommer till uttryck i 

miljöer med naturkontakt. Detta är något de konstaterat genom långa promenader i 

skogen där de alltid har stopplatser där barnen får möjlighet att leka fritt. Förskollärare 

A nämnde att barnen hoppar upp på stenar, kryper och rullar ner då de har framställt en 

rutchkana av en sten. Hon avslutade med att berätta att det inte behövs färdiga 

lekställningar för barns fysiska aktivitet på grund av deras kreativa fantasi. 

 
Men det flesta springer ju obehindrat där nere bland stenarna och 
detta. Och mycket att det blir fantasi  och ur fantasin föds ju också 

mycket rörelser. Dom hoppar  upp på stenarna, rullar ner. Har fixat 

en rutchkana. Klättra, krypa. Naturen, det finns mycket [...] 

(Förskollärare A). 

 

Förskollärare D underströk att en positiv aspekt med att vistas utomhus i miljöer med 

naturkontakt är att materialet inte är förutsägbart på samma sätt som det är på gården. 

Hon uttryckte även att barnen får större utmaningar i skogen då säkerheten inte är 

utformad på samma sätt som på en förskolegård.  
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[...] klättrar du på en kulle ute i skogen så är det ju inget som är 

gjort av EU:s regler liksom och då känns det ju lite då får man ju 

tänka lite själv också [...]  (Förskollärare D). 

 

Förskolläraren lyfte att hon upplever att barnen tycker det är roligare att klättra på en 

sten än på en plasthög som finns på deras förskolegård.   

6.2.2  Miljön på förskolegården 

Samtliga förskollärare redogjorde för utformandet av deras förskolegårdar och berättade 

att den har en betydande roll för barns fysiska aktivitet. Förskollärare A beskrev att det 

är viktigt att det finns material som utmanar barnen som inte är färdiglagt, som 

exempelvis stubbar, plankor och brädor. Hon berättade att barnen ofta bygger 

rörelsebanor med det materialet och en god förutsättning för fysisk aktivitet med deras 

förskolegård är att det finns mycket natur, träd och skugga. Hon nämnde även att det är 

positivt att de har naturgräs istället för plastgräs på sin gård och att släta marker inte är 

uppmuntrande för barnen. Detta är även någonting förskollärare D berättade då hon 

anser att de har en tråkig gård som är jämn och att det behövs mer utmaningar. Hon 

uttryckte att deras förskolegård består av mycket asfalt och underlag gjort av plast och 

förklarade att hon hade velat ha ojämn mark och även mer gräs på gården.  

 
Inte massa plastgräs. [...] Traktorer, klättra och att det finns 

naturmaterial. Att bygga med, plankor, brädor, stubbar. Dom brukar 

bygga sina röreslerbanor med dom här plankorna och stubbarna. Att 

det finns grejer som utmanar dom, inte för mycket färdiglagt 

(Förskollärare A).  

  

Vi har ju tillexempel om man får vara sån, en väldigt tråkig gård 

som är jämn haha, alltså jag känner nej för man behöver ju lite mer 

utmaningar (Förskollärare D). 

Förskollärare B och C underströk vikten av att ha en inspirerande och stimulerande 

förskolegård då barnen genom miljön uppmuntras till att vara fysiskt aktiva. 

Förskollärare B uttryckte att en faktor som bidrar till inspiration för fysisk aktivitet på 

gården är om miljön är föränderlig och flexibel. Förskollärare C beskrev att barn 

behöver stimuli rent visuellt för att motiveras till att utöva fysisk aktivitet. Finns det en 

klätterställning som inspirerar barnen påstod hon att det blir roligare för barnen och 

möjligheten för rörelser ökar.  

[...] jag tycker att en bra utegård ska va en föränderlig utegård som 

du kan föra in nya saker i och ta bort annat, att man byter och ändrar 

sina miljöer, det tycker jag väl är det bästa och att man har det 

tänket ute med [...] (Förskollärare B). 

  

[...] finns det grejer som i skogen att klättra på eller det finns 

klätterställningar så uppmuntrar ju den rent visuellt barnen att ”kom 

och klättra på mig”. Det klart att det är roligare för dom [...] 

(Förskollärare C). 

 

Även varmare väder kan enligt förskollärare C och D ha en negativ påverkan på barns 

fysiska aktivitet då asfalt har en tendens att bli för varm på förskolegårdarna samt 

bristen av skugga. Förskollärare C uttryckte att ”solen uppifrån och asfalten är varm och 

då brukar vi också gå ut tidigare innan det liksom blir för varmt” (Förskollärare C). De 

berättade att den fysiska aktiviteten prioriteras bort då de försöker få barnen att befinna 

sig på den begränsade yta med skugga som finns på förskolegården. På grund av detta 
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kan det varma vädret leda till att utevistelsen för barnen minskar då de varma 

soltimmarna är många och bristen på skugga är stor. Detta är dock inget förskollärare A 

och B uttryckte och förskollärare A nämnde att ”skugga, träd, natur, har vi ju med här 

nu” (Förskollärare A). De informerade om att de har stora områden med skugga på 

förskolegården och att utevistelsen förblir oavsett väder.    

6.2.3 Analys av hur förskollärare upplever att utformandet av utomhusmiljön har 
betydelse för barns fysiska aktivitet  

Förskollärarna uttrycker i resultatet att de värdesätter en miljö med naturinslag för barns 

fysiska aktivitet istället för en plan mark där markunderlaget inte är så varierande. Alla 

är överens om att skogen uppmanar barn till att vara aktiva och utmanar deras 

grovmotoriska rörelser. Att skogen utmanar barns fysiska aktivitet är även något som 

Bjørgen (2016) styrker i sin studie då hon i resultatet konstaterar att barn är mer fysiskt 

aktiva i naturberikade miljöer och att detta kan bero på att de erbjuds roligare och större 

utmaningar. Detta är även något Fjørtoft (2001) fastställer i sin studie som visar att barn 

får bättre motorik av att vistas i skogen (ibid.). I resultatet konstaterar en av 

förskollärarna att deras förskolegård har ett plant markunderlag och att den består av 

mycket plast istället för naturmaterial. Hon nämner att hon hade föredragit en mer 

naturberikad miljö med varierat markunderlag. Hon tar även upp att de lämnar 

förskolegården cirka en gång i veckan för att gå till en annan gård eller skogen. Detta 

kan tyda på att utflykterna ses som en kompensation för utformandet på förskolegården 

då barnen får större utmaningar i andra miljöer än på deras gård, då det uttrycks att den 

inte är tillräckligt utmanande för barns grovmotoriska rörelser. Det kan även bero på att 

miljöer med naturkontakt möjligtvis är mer stimulerande för barn då materialet inte är 

förutbestämt som det är på en förskolegård.  

 

De resterande två förskollärarna har en förskolegård med naturinslag som träd, stenar, 

buskar och gräs. Dock prioriterar de ändå att lämna gården tre dagar i veckan till en 

miljö som innefattar skog med olika terränger, promenader på olika marker och ängar. 

En förklaring till detta kan vara att de inte anser deras förskolegård som tillräckligt 

utmanande för barnen då de endast har en gemensam gård tillsammans med de yngre 

barnen. Då de är många barn på samma gård kan det leda till att gårdens yta upplevs 

som begränsad och detta kan vara en orsak till att de aktivt väljer att gå iväg. Att vistas 

på begränsade ytor är något Boldemann, m.fl. (2006) synliggör i sitt resultat då det visar 

sig att barn är mindre fysiskt aktiva när de befinner sig på mindre ytor än om de vistas 

på en rymlig yta. Detta är även något Faskunger (2008) tar upp och menar att barns 

fysiska aktivitet är högre vid vistelse på förskolegårdar med större ytor och naturinslag 

såsom träd och buskar (ibid.). Att befinna sig på mindre ytor skulle kunna tyda på att 

barnen begränsas i deras rörelser då det finns risk för konflikter och mer stillasittande 

aktiviteter i större utsträckning. Har barnen istället tillgång till stora ytor är möjligheten 

större för dem att kunna variera sig inom olika aktiviteter då det sannolikt finns fler 

förutsättningar till att utöva fysisk aktivitet och att risken för konflikter kan möjligtvis 

minska.  

 

I resultatet påvisas att samtliga förskollärare är överens om att materiella redskap 

uppmuntrar barnen till att vara fysiskt aktiva då det stimulerar deras motivation till att 

röra sig. En förskollärare uppger att plankor och brädor kan främja barnens fysiska 

aktivitet då de exempelvis bygger rörelsebanor med detta material. Tolkningsvis ses 

plankor och brädor som ett materiellt redskap vilket kan kopplas till begreppet 

mediering som Säljö (2014) tolkar. Mediering innebär att redskap används i samverkan 

med människor för att uppfatta och agera i sin omgivning (ibid.). Andra materiella 

https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2565-y/email/correspondent/c1/new
https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2565-y/email/correspondent/c1/new
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redskap som resterande förskollärarna nämner är klätterställningar, leksakstraktorer och 

cyklar. Dessa kan tyda på att de ökar förutsättningarna för barnen att vara fysiskt aktiva 

då de visuellt uppmuntras till att röra sig. En förskollärare påpekar att hon föredrar en 

förskolegård där miljön är föränderlig och flexibel och en tänkbar förklaring till det kan 

vara att hon inte ser fasta redskap som fördelaktigt då dessa kan vara problematiska att 

förändra och flexibiliteten kan minska. Två förskollärare uppger i resultatet att det inte 

är nödvändigt med fasta redskap på en förskolegård och att materialet som finns på 

förskolegården inte behöver vara förutbestämt då barnen har fantasi som främjar deras 

rörelser på egen hand. Detta kan kopplas till Bergs (2015) studie där det konstateras att 

barn är mer fysiskt aktiva på förskolegårdar med få fasta redskap än på förskolegårdar 

med fler redskap. Sugiyamas, m.fl. (2012) studie visar dock på motsatta resultat då fasta 

redskap påverkar barns fysiska aktivitet positivt då det uppmuntrar barn till att spendera 

tid där (ibid.). Möjligen kan få fasta redskap vara bättre för att stimulera barns fysiska 

aktivitet och fantasi och därmed behövs inte så mycket förutbestämt material på 

förskolegården. Samtidigt kan fasta redskap vara gynnsamt för barns fysiska aktivitet då 

den eventuellt inspirerar dem till att röra sig. Tolkningsvis kan detta tyda på att det är 

förskollärares förhållningssätt och inställning som ligger till grund för barns fysiska 

aktivitet och motoriska utveckling. Det framkommer tidigare i studien att förskollärarna 

uttrycker betydelsen av sitt eget engagemang då de uppger att om inte de själva har 

något engagemang, har inte barnen det heller. Möjligtvis kan detta vara den främsta 

faktorn som är avgörande för i vilken utsträckning barn är fysiskt aktiva oavsett om 

förskolegården erbjuder få fasta redskap eller flera.  

 

Sugiyama, m.fl. (2012) påvisar även i deras resultat att förskolegårdar som består av 

underlag gjort av gummi eller syntet påverkar barns fysiska aktivitet positivt. Detta då 

fasta redskap ofta befinner sig på dessa underlag och att barn spenderar mycket tid där 

(ibid.). En förskollärare i föreliggande studie påpekar att hon inte uppskattar plastgräs 

utan anser att det ska vara naturligt gräs. Detta skulle kunna tyda på att hon endast utgår 

från gräsets material och inte reflekterar över redskapens innebörd på en yta med 

plastgräs. Om hon hade erfarit plastgräs med fasta redskap vid dessa områden är det 

möjligt att hon haft en annan inställning till plastgräs då hon eventuellt fokuserat på 

redskapen istället. 

 

I resultatet synliggörs även två av förskollärarnas upplevelser om hur vädret kan ha en 

inverkan då det i vissa fall kan hindra barns fysiska aktivitet utomhus. Det framkommer 

att soligt väder kan bidra till minskad fysisk aktivitet då solen utsöndrar stark värme och 

förskollärarna vill då att barnen ska befinna sig på de begränsade ytorna med skugga 

som finns på förskolegården. Detta kan tyda på att förskollärarna tar barns välmående i 

första hand då det finns risk för värmeslag och vätskebrist. En tolkning som kan göras 

utifrån detta är att förskollärarna prioriterar omsorg för barnen före utveckling och 

lärande. Om de istället haft tillgång till en förskolegård som är utformad med 

skuggområden hade de eventuellt resonerat annorlunda gällande att spendera tiden fritt 

på gården. Skugga är nämligen något som den andra förskolan har tillgång till vilket kan 

vara en anledning till varför de förskollärarna inte ser något hinder med soligt väder på 

deras förskolegård.  

 

För att sammanfatta uppskattar samtliga förskollärare miljöer med naturkontakt då de 

anser att det stimulerar barns fysiska aktivitet i högre utsträckning än förskolegårdar. 

Detta då markunderlaget vanligtvis är mer varierande i exempelvis skogen och det kan 

uppkomma fler utmaningar i en sådan miljö då materialet inte är förutbestämt. Det kan 

tolkas som att materiella redskap på gården värdesätts då det enligt förskollärarna 
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uppmuntrar barnen visuellt och fantasin till rörelser får möjlighet att öka då materialet 

inte är färdigställt. Ett hinder för barns fysiska aktivitet som kan uppkomma är om det 

är varmt väder ute och bristen på skugga är stor. Detta på grund av att barns fysiska 

aktivitet kan prioriteras bort samt att de väljer att gå ut tidigare innan det blir för varmt. 

 

6.3 På vilka sätt upplever förskollärare att utevistelsen påverkar barns 
motoriska utveckling 

Nedan presenteras betydelsen av utevistelse för barn och förskollärares förhållningssätt 

kopplat till barns motoriska utveckling. 

 
6.3.1 Utevistelsens påverkan 

Samtliga förskollärare ansåg att utevistelsen har en positiv påverkan på barns motoriska 

utveckling. De uttryckte att utevistelse är gynnsamt då barn aktiverar sig mer fysiskt 

utomhus, både på gården och i miljöer med naturkontakt och tog även upp att de ofta 

anpassar verksamheten efter barnens behov och intressen. Märker de att barnen har ett 

behov av att använda de grovmotoriska rörelserna förhåller de sig till detta och väljer att 

gå ut med barnen. De uttryckte även att barnen får större möjlighet att röra sig fritt 

utomhus och genom detta är förutsättningarna för barns motoriska utveckling större.  

 
Ute blir det mer friare känner jag. Där kan man klättra på bänkarna, 

man kan klättra upp och ner i bilen, man kan sätta sig och gräva, vill 

jag inte det så kan man cykla för vi har ju både små och stora cyklar 

(Förskollärare C). 

 

Samtliga förskollärare nämnde att på de olika förskolegårdarna finns både färdiga 

redskap som cyklar, traktorer och bilar men också icke färdigställt material som 

plankor, stubbar och stenar. De berättade att miljöer med naturkontakt främjar barns 

motoriska utveckling på grund av de oförutsägbara utmaningar som erbjuds då inga 

redskap eller underlag är förutbestämda som på en förskolegård.  

 
Jag tror dom får bättre motorik och balans och koordination och den 

biten eftersom det är ju ojämnare och mer oförutsägbart 

(Förskollärare D). 

 

Alla förskollärarna påpekade att vid utevistelse får barn större möjlighet till att klättra 

och springa än de får inomhus på grund av regler och redskap. Förskollärare B 

poängterade att barns fysiska aktivitet inte begränsas på samma sätt på en förskola med 

utomhusprofil som på en traditionell förskola då de spenderar större delar av dagen 

utomhus. Hon berättade om hennes yrkeserfarenheter inom förskolan och uttryckte att 

hon har upplevt att barn som vistas på en förskola med utomhusprofil är mer motoriskt 

utvecklade och att de lär sig att klättra och gå i svår terräng snabbare än barn som 

befinner sig på en traditionell förskola. Avslutningsvis poängterade hon att ur det 

motoriska perspektivet är skogen den bästa miljön för barn att befinna sig i. 

 
Jag ser ju väldigt stor skillnad på dessa barnen och på en traditionell 

förskola, det gör jag. Dom här är ju mycket mindre sjuka och dom 

är ju väldigt duktiga motoriskt (Förskollärare B). 
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6.3.2 Förskollärares förhållningssätt till barns motoriska utveckling  

Förskollärare B, C och D var överens om att det är av stor vikt att de finns som stöd för 

barnen men att det inte får gå till överdrift. De framförde att barnens motoriska 

utveckling kan begränsas om förskollärarna hjälper dem för mycket. Förskollärarna 

påpekade att de vid exempelvis klättring på klätterställningar finns som stöd för barnen 

men är tillbakadragna då de vill utmana barnen i deras motoriska utveckling. De 

uttryckte att de följer vissa principer i deras agerande gentemot barnen då de bedömer 

att de inte bör befinna sig i en hög klätterställning eller rutchkana om de inte på egen 

hand kan ta sig upp.  

 
[...] man ju självklart hjälpa lite och ta upp en hand men jag skulle 

aldrig liksom så som jag kan tänka mig föräldrar gör, för som sagt 

vi ska ju ha våra ryggar kvar, ur både den synpunkten också men 

självklart för deras lärande med. Jag tror dom kämpar mer om dom 

vet att vi inte gör det (Förskollärare B). 

 

Förskollärare C påpekade att när det är kallt ute kan barnens kläder hindra deras rörelse 

men att  det är viktigt att personalen finns där som stöd och stöttning.  

  
[...] ehm, kläderna kan hindra dom lite när vi är ute, att det blir 

svårare att röra sig. Samtidigt är ju vi där då för att hjälpa och stötta. 

Behöver man en hjälpande hand för att ta sig över kanten på 

sandlådan, ja men då får man den för att man ska kunna göra det 

man vill (Förskollärare C).  

 

Vidare nämnde förskollärare D att vissa barn är osäkra och inte så vana vid att befinna 

sig på ojämn mark, som exempelvis i skogen. Hon uttryckte att detta resulterar i att 

barnen kan bli rädda och stillasittandes och att åtgärder då kan behövas från personal i 

form av stöttning. 

 
[...] så dom barnen känner man ju att man måste peppa liksom. 

Exempelvis  “kom vi går upp på kullen du får hålla mig i handen 

och lite så” [...] (Förskollärare D).  

 

Förskollärare D och C tog upp vilka förväntningar personalen i förskolan bör ha på 

barnen i förhållande till barnens utveckling. De uttryckte att det är viktigt att anpassa sig 

till deras nivå och gav exempel på olika tillfällen där deras förhållningssätt synliggörs. 

De underströk att det är viktigt att visa för barnen hur en aktivitet ska gå till då de har 

lättare att förstå då samt för att barn tar efter vuxna och gör som vi gör. Vuxna kan inte 

förvänta sig att barn förstår hur en aktivitet bör utövas utan verbal och visuell 

genomgång. Genom att observera sina förebilder kan det enligt förskollärarna leda till 

att barnen blir mer motiverade samtidigt som det är viktigt att de har ett stimulerande 

förhållningssätt för att främja barns grovmotoriska utveckling. Förskollärare C nämnde 

att det är viktigt att observera barn för att veta vart de befinner sig i sin utveckling för att 

efterhand utmana dem så de fortsätter inspireras till rörelse.  

 
[...] då gjorde vi hinderbana där ute. Och man kan ju inte bara ställa 

upp en och bara ”här, varsågoda”. Utan vi har ju en tanke med när 

vi gör banan. Vad är det vi ska träna? Och då får man ju visa. Man 

får ju krypa, åla och rulla på asfalten precis som man förväntar sig 

att barnen ska göra för det är återigen det där, dom gör ju det vi gör 

(Förskollärare C).  
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Samma förskollärare berättade att det är viktigt att hindra sig själv från att avbryta en 

aktivitet som utmanar barnen då det kan distrahera dem. Hon nämnde att man måste 

förhålla sig till att olyckor sker ibland och tog upp att ”ramlar barnet så gör det, då får vi 

gå fram och trösta” (Förskollärare C). Hon beskrev att i de fall barnen lyckas bemästra 

något utan att förskollärare avbryter dem oftast leder till glädje.  

6.3.3 Analys av på vilka sätt förskollärare upplever att utevistelse påverkar barns 
motoriska utveckling 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna anser att det sker en grovmotorisk 

utveckling hos barn i större utsträckning utomhus än inomhus. Detta då det är en mer 

tillåtande miljö utomhus där barnen får möjlighet att springa på rymliga ytor samt för att 

det innefattar en fri atmosfär med fler utmaningar. Förskollärarna poängterar också 

underlagets betydelse då det är mindre jämnt och annat underlag utomhus än inomhus 

som främjar barns motoriska utveckling. Att befinna sig i utmanande miljöer utomhus 

är något Hälsofrämjandet (2018) och Nel, m.fl. (2017) lyfter är gynnsamt för barns 

motoriska utveckling (ibid.). Även Raustorp, m.fl. (2012) fastställer i sin studie att det 

är fördelaktigt för barn att vistas i miljöer utomhus då barn rör sig mer där än inomhus. 

Vidare konstaterar Fjørtoft (2001) i sitt resultat att miljöer med naturkontakt är 

gynnsamt för barns motoriska utveckling (ibid.) En förklaring till varför förskollärarna 

väljer att vistas utomhus skulle kunna vara att det ger barn möjlighet till fysisk aktivitet 

och motorisk utveckling. Det kan också tyda på att de två förskollärarna som vistas 

utomhus större delen av dagen och lämnar förskolegården för miljöer med naturkontakt 

flera dagar i veckan, fokuserar mer på barns grovmotoriska utveckling än förskollärarna 

som arbetar på förskolan med traditionell inriktning.  

Säljö (2014) tolkar det sociokulturella perspektivet som handlar om att barn utvecklas i 

samspel med sin omgivning (ibid.). Det kan i resultatet tolkas som att förskollärarna 

upplever att utomhusmiljön bidrar till ett samspel mellan barnen där de får 

förutsättningar till motorisk utveckling då de poängterar vikten av att vistas utomhus för 

att gynna den motoriska utvecklingen. Andra förutsättningar förskollärarna belyser är 

deras eget förhållningssätt gentemot barnen i utomhusmiljön. För att barnen ska få goda 

möjligheter till motorisk utveckling påpekar förskollärarna att de är viktigt att de finns 

där som stöd och stöttning för barnen i situationer som kräver det. Detta förhållningssätt 

stämmer överens med den proximala utvecklingszonen som Hwang och Nilsson (2011) 

skriver om. Författarna (ibid.) förklarar att den proximala utvecklingszonen handlar om 

att en mer kunnig individ finns som stöd och stöttning för en annan individs utveckling 

(ibid.). Samtliga förskollärare i studien är eniga om att de ska finnas där som stöd men 

att de inte bör hjälpa barnen för mycket då det kan begränsa och även distrahera 

dem.  Ericsson (2002) tar upp att ledaren har som ansvar att avgöra om barnen behöver 

stöd och vägledning eller om det istället bör fokuseras på att endast observera barnen. 

Att inte hjälpa barnen i full bemärkelse kan möjligtvis bero på ett medvetet och aktivt 

val av förskollärarna då de vill utmana barnen i deras motoriska utveckling. Detta då det 

kan uppfattas som att förskollärarna vill skapa möjligheter för barnen att utvecklas som 

kan leda till att barnen känner framgång och glädje som bidrar till ökad självkänsla. En 

ökad självkänsla kan ge barnen en god självtilltro som begreppet self-efficacy handlar 

om. Begreppet står enligt Hwang och Nilsson (2011) för att individer inte känner rädsla 

inför utmaningar och därmed vågar ta sig an svårigheter och här har läraren en central 

roll gällande uppmuntran och stöttning. 

  



  
 

27 

Förskollärarna nämner vid ett flertal tillfällen vikten av deras förhållningssätt och att det 

är betydelsefullt att visa för barnen visuellt hur en aktivitet bör utföras för att de ska få 

större möjlighet att förstå. Enligt Hwang och Nilsson (2011) lär sig barn genom att 

observera sina förebilder och tenderar att agera på samma sätt (ibid.). I resultatet kan det 

uppfattas som att förskollärarna visar visuellt hur aktiviteten bör utformas för att det ska 

bli tydligare för barnen att förstå men även för att det ska bli enklare för barnen att lära 

sig genom att observera och på så sätt främja deras motoriska utveckling. Ytterligare en 

aspekt som främjar barns motoriska utveckling menar Copeland, m.fl. (2012) är 

förskollärares engagemang, inställning och kreativitet vid utevistelsen (ibid.). Detta kan 

kopplas med föreliggande studie då en förskollärare uttrycker att barn kan behöva 

uppmuntran och vägledning i utövandet av grovmotoriska rörelser. Uppfattningsvis 

agerar hon på detta vis på grund av att barnen ska känna rörelseglädje som kan leda till 

fortsatt fysisk aktivitet och motorisk utveckling.  

 

Sammanfattningsvis uttrycker förskollärarna att verksamheten bör anpassas efter 

barnens behov och nämner att om de noterar att barnen behöver röra på sig går de ofta 

ut. Detta då det är mer fritt ute, mer tillåtande miljö och barnen får då möjlighet att 

utöva fysisk aktivitet samt erbjuds förutsättningar till motorisk utveckling. Att visa hur 

en aktivitet ska gå till och finnas som stöd och stöttning i deras motoriska utveckling är 

enligt förskollärarna viktigt. Ett förhållningssätt där barnen utmanas ses som 

betydelsefullt då barnen på egen hand kan ta sig an utmaningar som kan leda till en god 

självtilltro hos barnen. 
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7 Diskussion 
Nedan presenteras studiens resultatdiskussion och metoddiskussion kopplat till våra 

reflektioner som uppkommit under föreliggande studies gång. Även slutsats och förslag  

på vidare forskning lyfts avslutningsvis fram. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns 

fysiska aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse 

för barns grovmotoriska rörelser. Utefter syftet utformades tre frågeställningar och 

dessa är: hur beskriver förskollärare sin roll i förhållande till barns fysisk aktivitet vid 

utevistelse, hur upplever förskollärare att utformandet av utomhusmiljön har betydelse 

för barns fysiska aktivitet och på vilka sätt upplever förskollärare att utevistelsen 

påverkar barns motoriska utveckling.  

Resultatet i första frågeställningen konstaterar att förskollärarna använder sig av 

planerade fysiska aktiviteter men i varierad utsträckning. I analysen upptäcktes att de 

förskollärare som verkar på förskolan med utomhusprofil planerar fler fysiska 

aktiviteter utomhus än de förskollärare som arbetar på den traditionella förskolan. Dock 

framkom det att de som arbetar på den traditionella förskolan planerar mer djupgående 

och utifrån de didaktiska valen när en planerad fysisk aktivitet utomhus ska ske. Vår 

tanke kring detta är att förskollärarna har olika erfarenheter gällande fysiska aktiviteter 

utomhus och att de som verkar inom den traditionella förskolan eventuellt behöver 

planera utefter de didaktiska valen för att synliggöra för sig själva varför de utför en 

aktivitet. Det är möjligt att förskollärarna på förskolan med utomhusprofil är vana vid 

att spendera mycket tid utomhus och planerar därför fysiska aktiviteter dagligen utan att 

planera så ingående.  

Copeland, m.fl. (2012) kommer fram till att förskollärares inställning till utevistelse kan 

påverka barns fysiska aktivitet i negativ riktning om personalen inte har intresse för att 

spendera tid utomhus, vilket kan leda till att utevistelsen uteblir (ibid.). I föreliggande 

resultate fastställs det att alla förskollärare har en god inställning till utevistelse och att 

de ser den som viktig för barns välbefinnande och fysiska aktivitet. De betonar vikten 

av att visa engagemang inför utevistelse framför barnen då de tar efter vuxna. I analysen 

synliggjordes dock att förskollärarnas agerande gällande utevistelse skiljer sig åt. Detta 

då de som arbetar på förskolan med utomhusprofil går ut oavsett väder medan en 

förskollärare som arbetar på förskolan med traditionell inriktning uppgav att 

utevistelsen kan utebli om det är kallt och mörkt ute. En förklaring till att resultatet ser 

ut som det gör kan bero på att de förskollärarna som arbetar på förskolan med 

utomhusprofil har ett personligt intresse för utevistelse och att det kan vara en 

bidragande faktor till att de väljer att gå ut oavsett väder. Likaså kan förskollärarna som 

verkar på den traditionella förskolan ha ett mindre intresse för att spendera tid utomhus 

vilket kan vara en anledning till varför utevistelsen kan utebli när det är mörkt och kallt.  

Den andra frågeställningens resultat visar att alla förskollärarna anser att miljöer med 

naturkontakt har betydelse för barns fysiska aktivitet. Detta då de erbjuds större 

utmaningar med bland annat varierat markunderlag. Materialet är inte heller 

förutsägbart i naturen på samma sätt som det är på en förskolegård och att det kan vara 

roligare för barnen att klättra på en sten än en plasthög. Resultatet kan styrkas med 

Bjørgens (2016) forskning som påvisar att barn är mer fysiskt aktiva i miljöer med 

naturkontakt och att detta kan bero på att barn erbjuds större och roligare utmaningar i 

skogen (ibid.). Även utformandet av utomhusmiljön på förskolegården har enligt 



  
 

29 

resultatet betydelse för barns fysiska aktivitet då redskap bland annat kan ha en inverkan 

den. Material som inte är färdigkonstruerat konstateras som fördelaktigt då det kan leda 

till utmaning och inspiration för barnen att vara fysiskt aktiva. Det påvisas att en 

förskolegård med jämnt underlag upplevs som mindre givande än en förskolegård med 

varierat underlag då en sådan gård, enligt förskollärarna, inte stimulerar barnens fysiska 

aktivitet och motoriska utveckling i lika stor utsträckning. I analysen av resultatet 

framkommer det att två av förskollärarna möjligtvis kan se vistelse i miljöer med 

naturkontakt som kompensation för förskolegården då gården beskrivs som platt och 

tråkig. En reflektion gällande varför de inte lämnar förskolegården vid fler tillfällen 

uppkom då de betonar fördelarna med att befinna sig i miljöer med naturkontakt för 

barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling. Det får oss att ställa frågan vad det 

beror på? Är det för att de inte har intresse för det, eller finns det andra orsaker? En 

förklaring skulle kunna vara att det inte är deras främsta prioritering då de eventuellt 

fokuserar på annat innehåll i verksamheten. En annan förklaring kan vara att en av 

förskollärarna ansvarar för en småbarnsavdelning där utevistelse på förskolegården 

möjligtvis ses som en tillräcklig utmaning för barns fysiska aktivitet.  

I sista frågeställningen redovisas det i resultatet att utevistelsen påverkar barns 

motoriska utveckling då barn aktiverar sig i större utsträckning utomhus än inomhus. 

Detta beror enligt förskollärarna på att barn erbjuds fler förutsättningar till att utöva 

grovmotoriska rörelser då det är mer fritt ute, det förekommer andra regler än inomhus 

samt att det finns fler tillåtande redskap. Att spendera tid utomhus för barn ser vi som 

fördelaktigt då möjligheten för fysisk aktivitet kan öka. Dock upplever vi att barn bör 

vara ute kontinuerligt, längre stunder och på olika typer av terräng för att få goda 

förutsättningar till motorisk utveckling. Vi tror att detta kan vara en anledning till varför 

en av förskollärarna upplever att barn utvecklas motoriskt fortare när de vistas på en 

förskola med utomhusprofil än på en traditionell förskola då de är utomhus 

kontinuerligt och större delen av dagen.  

  

Även förskollärares förhållningssätt är något som enligt resultatet kan påverka barns 

motoriska utveckling utomhus då förskollärarna belyser vikten av deras agerande. Det 

synliggörs att barn bör erbjudas utmaningar och att personalen inte bör stå i vägen för 

dessa genom att interagera i för stor utsträckning utan finnas där som stöd och stöttning. 

Vi diskuterar tillsammans om att det är en svår balans mellan att hjälpa barnen för 

mycket och att finnas där som stöd. Det är därför viktigt att se varje individ och vara 

medveten om vilka olika behov barn har och genom att vara medveten om detta kan 

förskollärarna anpassa stödet utifrån vad varje enskild individ behöver. I resultatet 

konstateras även att det är väsentligt att visa barnen hur en aktivitet ska utföras vilket vi 

också tror kan påverka barns motoriska utveckling då de möjligtvis kan bli inspirerade 

och genom detta uppnå rörelseglädje som kan leda till motorisk utveckling. En 

förklaring till varför förskollärarna är aktiva och visar hur fysiska aktiviteter ska gå till 

kan vara för att de utgår från förskolans läroplan som skriver att barn ska erbjudas 

förutsättningar att uppleva rörelseglädje som i sin tur kan leda till att deras intresse för 

att vara fysiskt aktiva ökar (Skolverket 2018).  

 

7.2 Metoddiskussion 

För att synliggöra förskollärares upplevelser ansågs en kvalitativ studie som mest 

lämpad då det enligt Denscombe (2018) innebär att studien kan bli detaljerad och 

djupgående (ibid.). Om studien i annat fall hade utgått från en kvantitativ ansats är 

fördelarna att flera förskollärares perspektiv hade synliggjorts. Denscombe (2018) 

nämner att en kvantitativ ansats ofta utgår från enkäter och denna metod har en större 
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generaliserbarhet (ibid.). Dock riktar föreliggande studie sitt fokus mot förskollärares 

upplevelser och det anses som problematiskt att få djupgående svar genom endast 

enkäter. Studien använde sig av intervjuer för att samla in data vilket sågs som givande. 

Eventuellt hade observationer gett ett mer pålitigt resultat på grund av att 

förskollärarnas upplevelser möjligen inte stämmer överens med verkligheten, som 

troligtvis hade visats vid observation. En kombination av intervjuer och observationer 

hade därför setts som mest optimalt då studien hade getts förutsättningar att bli både 

djupgående och pålitlig i större utsträckning. Vid teoretiskt ramverk valde vi att utgå 

från det sociokulturella perspektivet där begreppen proximala utvecklingszonen och 

mediering användes som utgångspunkt i analysen. Även begreppet self-efficacy som är 

centralt inom den sociala inlärningsteorin användes vid studiens analys. Dessa begrepp 

valdes då de ansågs relevanta för studien och för att de skulle vara till hjälp vid analys. 

Vid val av annat teoretiskt ramverk är det möjligt att andra perspektiv och synvinklar 

synliggjorts som inte uppmärksammats i nuvarande analys.  

 

Studien utgick från fyra förskollärare som ansågs lämpliga för genomförandet av 

undersökningen vilket möjliggjorde att resultatet blev trovärdigt. Trovärdighet handlar 

enligt Denscombe (2018) om att relevanta personer deltar i studien samt att väsentliga 

frågor ställs (ibid.). Att utgå från två olika förskoleinriktningar, utomhusprofil och 

traditionell förskola i urvalet visade sig bli intressant. Detta då det i resultatet framkom 

likheter och skillnader hos förskollärarna där förskollärare från samma inriktning hade 

liknande svar och upplevelser. Det framkom även olika svar mellan förskollärarnas 

utsagor, dock inte så markanta skillnader mellan de förskollärare som arbetar på samma 

förskola. Om vi istället hade utgått från fyra olika förskolor med samma inriktning är 

det möjligt att förskollärarna inte haft samma upplevelser och skillander hade eventuellt 

varit lättare att urskilja. Detta då förutsättningar kan skilja sig gällande exempelvis 

utformandet av förskolegårdar och tillgång till miljöer med naturkontakt i närområden 

trots samma förskoleinriktning. 

Vid genomförandet av intervjuerna uppkom det olika faktorer som kan ha påverkat 

intervjuerna då vi exempelvis under en intervju befann oss i ett rum i närheten av en 

avdelning vilket gjorde att ljud från barn och även en dammsugare hördes tydligt. I 

slutet av intervjun infann sig även annan personal i rummet som kan ha påverkat 

förskollärarens koncentration. Vid en annan intervju ringde en telefon och en av oss 

forskare var tvungen att lämna rummet en stund. Vi upplevde vid vissa tillfällen att 

förskollärarna bytte samtalsämne till sådant som inte ansågs relevant för studien. Detta 

ledde till att följdfrågorna i vissa fall hade tendens att bli ledande vilket kan ha bidragit 

till att tillförlitligheten minskat men sågs dock som nödvändigt för att uppnå studiens 

syfte. Enligt Denscombe (2018) handlar tillförlitlighet om att studien är utförd på ett 

korrekt sätt och att forskaren inte har påverkat informanten (ibid.). Detta är dock något 

som i efterhand ses som en erfarenhet som kan beaktas vid möjliga framtida intervjuer. 

En av förskollärarna uttryckte innan genomförandet att hon ville få tillgång till 

intervjufrågorna vilket hon fick. I efterhand anses detta dock som ofördelaktigt för 

studien då förskolläraren fick möjlighet att tänka igenom sina svar tidigare. Detta kan 

medföra att hon uttryckte svar hon trodde vi ville ha. En fördel vi upplevde vid 

intervjutillfällena var att vi båda var på plats och närvarande vilket bidrog till att båda 

kunde ställa följdfrågor. Om endast en av oss närvarat under intervjuerna hade studien 

inte haft samma förutsättningar att bli djupgående och utförlig, då följdfrågorna 

eventuellt inte hade blivit så många eftersom vi var två som kunde fundera ut dem.  
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I bearbetning av den insamlade datan transkriberades intervjuerna för att sedan 

kategorisera förskollärarnas svar i olika underrubriker i relation till resultatet. Att utgå 

från Giorgis fenomenologiska metod som Allwood och Erikson (2010) beskriver såg vi 

som givande då det gav oss möjlighet att ha en god struktur vid bearbetning av data 

samt att vi upplever att arbetet blev effektivt. Intervjuerna delades upp och vi 

transkriberade två intervjuer var. En reflektion som uppkommit i efterhand är att det 

hade varit fördelaktigt om transkriberingarna hade kontrollerats av varandra då slarvfel 

kan uppstå och är svåra att upptäcka på egen hand. Dock upplever vi att 

transkriberingarna utfördes noga och inga avgörande fel bör ha uppkommit. Gällande 

studiens val av inledning, teoretiskt ramverk och tidigare forskning sågs de som givande 

då de kunde dras tydliga kopplingar till studiens resultat och analys. Detta kan 

eventuellt bidragit till att studien enligt oss blev djupgående och omfattande.  

7.3 Slutsats av studiens resultat 

Slutsatser som kan dras av föreliggande studie är att förskollärares roll är en betydande 

faktor som påverkar barns fysiska aktivitet och motoriska utveckling. Detta då det är de 

som bestämmer hur mycket tid av dagen som ska spenderas utomhus i förskolan, deras 

nivå av engagemang som kan avgöra hur mycket barnen är fysiskt aktiva samt hur 

mycket de planerar fysiska aktiviteter vid utevistelse. Det är även förskollärarna som 

har valet att bestämma om de ska lämna förskolegården till miljöer med naturkontakt. 

Det konstateras att miljöer med naturkontakt ses som fördelaktigt för barns fysiska 

aktivitet och motoriska utveckling då det upplevs som en utmanande miljö med varierat 

underlag och oförutsägbart material som exempelvis stenar och brädor. Resultatet visar 

också att förskollärares förhållningssätt till barns motoriska utveckling har betydelse då 

det är viktigt att finnas där som stöd och stöttning och att inte hjälpa barnen för mycket 

då det kan hindra deras motoriska utveckling. Det framkommer därmed i studien att 

förskollärares roll vid utevistelsen, utformandet av utomhusmiljön och förskollärares 

förhållningssätt till barns motoriska utveckling kan påverka hur pass omfattande barn är 

fysiskt aktiva i förskolan och att det är en förutsättning att ge barn stöd och stöttning i 

deras motoriska utveckling. 
  

7.4 Vidare forskning 

Studiens syfte var att synliggöra hur förskollärare upplever sin roll vid barns fysiska 

aktivitet i utevistelsen samt deras reflektioner kring utomhusmiljöns betydelse för barns 

grovmotoriska rörelser. Det anses därför lämpligt att utföra en forskning inom samma 

område men som istället utgår från observationer vid datainsamling då det eventuellt 

skulle synliggöra hur verkligheten ser ut som inte grundas på förskollärares upplevelser. 

Detta då upplevelser kan skilja sig från den verkligheten eftersom förskollärarna kan 

uttrycka det de tror forskarna vill höra vid genomförande av intervjuer. Ett annat 

perspektiv som varit intressant att utgå från i vidare forskning är barns egna perspektiv. 

För att kunna utgå från detta hade det varit lämpligt att använda sig av barnintervjuer då 

det hade visat deras egna tankar och funderingar kring fysisk aktivitet i förskolans 

utomhusmiljö. Det hade även varit intressant att ta reda på hur utformandet av 

inomhusmiljön kan påverka barns fysiska aktivitet i förskolan då det blivit tydligt 

genom denna studie att utomhusmiljön har stor påverkan på hur aktiva barn upplevs 

vara.  
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

Vi heter Lisa Elmersson och Hanna Tegnvallius och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Vi skriver nu vårt självständiga 

arbete som fokuserar på förskollärares upplevelser av sin roll vid  barns fysiska aktivitet 

vid utevistelsen samt utomhusmiljöns betydelse för barns grovmotoriska rörelse. Vi är 

därför intresserande av att veta hur just Du tänker kring detta och hoppas att Du vill 

delta. Om så är fallet skulle vi bli väldigt tacksamma. 

 

Vi kommer använda oss av intervjuer som utförs på din arbetsplats och dessa beräknas 

ta cirka 40 minuter. Intervjun kommer spelas in och en del anteckningar kommer ske. 

Detta för att förenkla vår bearbetning av data då vi vid ett senare tillfälle kommer 

transkribera vad som uttrycks under intervjun.  

 

Din medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att orsak anges. 

Vi kommer använda oss av fiktiva namn och arbetsplatsen du arbetar på kommer inte 

namnges. Har du några frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av dig till 

någon av oss.  

 

Tack på förhand!  
 

Lisa Elmersson: le222py@student.lnu.se tel: 072-1668998 

 

Hanna Tegnvallius: ht222ff@student.lnu.se tel: 076-7914680 

 

Handledare: Martin Eksath: martin.eksath@lnu.se tel: 0470-708621 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

Frågor innan intervjun: 

 

• Hur länge har du arbetat i förskolan? 

• Har förskolan du arbetar på någon specifik inriktning? 

 

 

Intervjufrågor:  
 

1. Hur ser din personliga inställning/upplevelse till utomhusvistelse ut? 

 

2. Hur många timmar per dag brukar ni på ett ungefär spendera utomhus? 

 

3. Vad finns det för möjligheter med fysisk aktivitet utomhus? 

 

4. Finns det några hinder som gör det svårare med fysisk aktivitet utomhus? 

 

5. Hur ser din roll ut vid utomhusvistelse i förskolan? 

 

6. Hur arbetar du med barns fysiska aktivitet utomhus? 

 

7. Hur motiverar du barnen till att utöva fysisk aktivitet utomhus? 

 

8. Arbetar ni med planerade fysiska aktiviteter utomhus och isåfall på vilket sätt? 

Följdfrågor: hur kan en sån aktivitet se ut?  

 

9. Använder ni er av spontant styrda fysiska aktiviter utomhus?  

 

10. Hur upplever du barnens rörelsemönster, är majoriteten stillasittandes eller 

fysiskt aktiva utomhus?  

  

11. På vilket sätt har utformandet av utomhusmiljön någon betydelse för barns 

fysiska aktivitet? 

 

12. Vad anser du är en bra utomhusmiljö för att främja barns fysiska aktivitet och 

motoriska utveckling? 

 

13. Hur tror du utevistelsen påverkar barns motoriska utveckling? 

 

14. Vilka faktorer kan påverka barns motoriska utveckling utomhus? 
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