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Abstract:  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt 

didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. För att uppnå 

syftet har fyra frågeställningar utformats relaterat till hinder samt möjligheter för barnens 

rörelseutövande på utegården. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer med 

sex förskollärare och resultatet har därefter analyserats utifrån tidigare forskning samt den 

dynamiska systemteorin och teorin affordance. Analysen resulterade i tre teman; rörelse, den 

fysiska miljön samt pedagogens roll, dessa har vidare delats in i underkategorier. 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de 

utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på 

utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. 

Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, 

intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram 

för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa 

ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens 

utbildning och rörelseutövande. 

 

Nyckelord: Rörelse, utegård, förskola, förskollärare, barn.  

 
  



 

Förord  
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit i studien som 

informanter. Tack för att ni har delat med er av era erfarenheter och tankar kring barns 

rörelseutövande på förskolans utegård samt bidragit med viktig information kring ämnet. Utan 

er skulle denna uppsats inte varit genomförbar! Vi vill samtidigt rikta ett tack till rektorerna 

på berörda förskolor, vilka gav oss tillåtelse att genomföra intervjuerna på en förskola i deras 

område. Vi vill även tacka vår handledare, Marit Stub Nybelius, som har bidragit med stöd 

och viktiga synpunkter som har hjälpt oss under processens gång. Avslutningsvis vill vi 

uttrycka vår tacksamhet till våra nära och kära, som med stort tålamod stöttat och peppat oss 

under skrivprocessen.  

 

Falun, januari 2020 

Evelina Mattsson & Emilia Wilhelmsson 
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1. Inledning 
Rörelse framhävs som en förutsättning för barns utveckling och lärande, samt för hälsan. En 

naturberikad miljö kan främja den fysiska aktiviteten, vilket i sin tur även har positiva effekter 

på barns hälsa och välbefinnande – exempelvis minskad stress och bättre koncentration 

(Jungmark & Åkerblom, 2015, s. 22). Samtidigt visar forskning att barn idag spenderar 

mindre tid utomhus än tidigare och att faktorerna som bidrar till denna förändring är många. 

Ökad trafikering samt stress inom familjerna har lett till att barns möjligheter till lek och 

rörelse utomhus har begränsats (Mårtensson, 2004, ss. 14, 16). Ytterligare en trolig orsak är 

att de erbjudanden som finns för aktivering i inomhusmiljön idag konkurrerar med 

utevistelsen (Mårtensson, Jensen Lisberg, Söderström & Öhman, 2011, s. 55). Vidare visar 

nyligen publicerade siffror att majoriteten av barnen i Sverige går i förskolan; hela 94% av 

barnen mellan tre till fem år, medan omkring 89% av tvååringarna och knappt hälften av 

ettåringarna är inskrivna i förskolans utbildning (SCB, 2019). Detta innebär att förskolan är 

en arena där pedagoger möter många barn och har möjlighet att påverka deras 

utomhusvistelse. Utformningen av förskolornas gårdar varierar dock stort gällande den 

fysiska miljöns erbjudanden (Mårtensson, 2004, s. 21). Läroplanen för förskolan framhäver 

förskolan som ett komplement till hemmet där innehållet bör vara anpassat utifrån deras 

tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018, s. 7). Det blir därmed betydelsefullt hur ofta barnen 

ges möjligheter att vistas utomhus på förskolan, samt vad miljön erbjuder barnen. 

 

Szczepanski (2006) menar, enligt Szczepanski (2008, s. 14) att ohälsosamma vanor kan 

uppstå hos barn redan i förskoleåldern och bidra till stress, koncentrationssvårigheter samt 

sömnproblem. Dessa svårigheter kan leda till negativa konsekvenser för såväl barns lek som 

lärande och relateras till samhällets rådande förändringar som bidragit till minskade 

rörelseutövande i vardagen (Szczepanski, 2008, ss. 14–15). En viktig förutsättning för 

rörelseutövande är att ha en fungerande motorik (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 98). 

Av barnen som börjar i förskoleklass bedöms dock cirka tio procent vara motoriskt osäkra. 

Motoriska svårigheter kan innebära negativa konsekvenser för barnet på̊ förskolan såväl som i 

andra sammanhang. Utan adekvata stödinsatser följer dessa svårigheter ofta med barnet upp i 

skolan, vilket även kommer påverka barnets skolgång negativt (Ericsson, 2005, ss. 33–39, 

83). Enligt förskolans läroplan ska verksamheten ge barnen förutsättningar att delta i olika 

fysiska aktiviteter i varierande utomhusmiljöer och utveckla en bred rörelseförmåga 

(Skolverket, 2018, s. 9). Utomhuspedagogikens primära syfte har förändrats över tid – från att 
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fokusera på ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där barns fria lek betonades, till att idag 

lägga tonvikten vid ämneskunskaper och lärande (Sjöstrand Öhrfelt, 2014, s. 118). I 

förskolans senaste läroplan lyfts dock återigen leken fram som väsentlig för barnens 

utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s. 8).  

 

Vårt arbete fokuserar på förskollärares förhållningssätt kring barns förutsättningar till rörelse i 

relation till förskolans utomhusmiljö. Under förskollärarutbildningen har vikten av allsidiga 

rörelseaktiviteter samt en variationsrik fysisk miljö ofta betonats. I våra tidigare erfarenheter i 

förskolan har vi dock upplevt att utformningen av utomhusmiljön sällan prioriteras i 

verksamheten samt att det genomförs färre pedagoginitierade aktiviteter, såväl spontana som 

planerade, i utomhusmiljön än inomhus. Denna kontrast, mellan å ena sidan forskning som 

belyser vikten av att barnen ges förutsättningar att delta i rörelseaktiviteter och å andra sidan 

vår upplevelse av pedagoger som tycks inta ett mer passivt förhållningssätt, väckte en 

nyfikenhet kring hur förskollärare resonerar kring just rörelse utomhus. Genom att undersöka 

förskollärares förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden kring detta är förhoppningen 

att arbetet ska generera kunskap om såväl hinder som möjligheter för barns rörelseutövande i 

utomhusmiljön.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt 

didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur resonerar förskollärare kring barns rörelseaktiviteter i förskolan? 

• Vilka fysiska faktorer anser förskollärare vara väsentliga i utformningen och 

användningen av utegården, för att främja barns spontana samt pedagoginitierade 

rörelseaktiviteter?  

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att skapa förutsättningar för barns spontana 

rörelseaktiviteter på utegården?  

• Hur beskriver förskollärare sitt arbete med pedagoginitierade rörelseaktiviteter på 

utegården? 
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3. Begrepp 
Följande begrepp används i uppsatsen och definieras då enligt följande: 

Barn - samtliga barn som är inskrivna i förskolans utbildning, 1–6 år gamla. 

Barninitierade aktiviteter - aktiviteter som genomförs på barnens initiativ. 

Didaktik - Handlar om att göra medvetna ställningstaganden i planering samt genomförande  

av undervisningen, där frågorna vad, hur samt varför ligger som grund till detta 

(Skolverket, 2019a). 

Pedagog - all personal som arbetar i barngrupp inom förskolan, såsom förskollärare och  

barnskötare.  

Pedagoginitierade aktiviteter - aktiviteter som pedagogen ansvarar för, såväl planerade  

aktiviteter som spontant uppkomna.  

Rörelse - relaterat till kroppen och hur den ändrar läge i förhållande till yttre samt inre  

förutsättningar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 112-113). I denna uppsats 

avser vi all slags rörelse där lek samt andra aktiviteter ingår.  

Undervisning - Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018, s. 7) innebär undervisning att  

stimulera och utmana barns utveckling samt lärande där det didaktiska syftet tar 

utgångspunkt ur förskolans läroplan. 

Utegård - det område som beskrivs som förskolans utegård, i anslutning till förskolans lokal.  

I begreppet inkluderas ej närliggande parker, skogsområden och dylikt.  

4. Bakgrund  
Detta kapitel kommer belysa rörelse samt förskolans utbildning ur olika aspekter som anses 

relevanta för studiens innehåll.  

4.1 Rörelse 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för rörelse att göras utifrån följande underkategorier; 

rörelse ur olika aspekter, barns rörelseutveckling, vikten av rörelse, barns behov och 

förutsättningar samt rörelse genom lek.  

Rörelse ur olika aspekter 

För att en rörelse ska kunna genomföras krävs motorik, vilket innebär att det sker ett samspel 

mellan muskler, hjärna samt nervsystem. Motoriken är omfattande och delas in i grov-samt 

finmotorik (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 98,101). Magill (1993) definierar, enligt 
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Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, s. 101), grovmotorik som rörelser där stora 

muskelgrupper aktiveras medan finmotorik snarare berör små, precisa rörelser där mindre 

muskelgrupper används. Ett centralt begrepp som hör samman med motoriken är 

automatiserade rörelser, som handlar om att utföra omedvetna rörelser i olika sammanhang, 

vilket i sin tur skapar möjlighet att fokusera på andra saker samtidigt (Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby, 2012, ss. 99–102). Att lära sig behärska sin kropp och dess rörelser hänger nära 

samman med självuppfattningen - när ett barn har kontroll över sin kropp påverkas 

självbilden positivt. Att behärska en aktivitet, såsom att klättra i träd, innebär dock inte per 

automatik att barnet klarar av att utföra även andra rörelser, såsom att pärla. Detta innebär att 

barnets självuppfattning kan variera beroende på situationen hen befinner sig i (Osnes, Skaug 

& Eid Kaarby, 2012, ss. 11, 17).  Barns motoriska utvecklingsnivå hänger således samman 

med såväl barnets självbild som förmågan att delta i gemensamma lekar, den motoriska 

utvecklingen kan därmed anses påverka även utvecklingen av de sociala förmågorna 

(Ericsson, 2005, s. 123).  

Barns rörelseutveckling  

Redan då barnet är nyfött finns förmågan att genomföra vissa rörelser, till exempel att gripa 

något. Dessa rörelser benämns som fylogenetiska rörelser och sker spontant, barnet kan inte 

kontrollera rörelsen (Sollerhed, 2019a, ss. 11–12). Payne och Isaacs (2017) beskriver, enligt 

Sollerhed (2019b), att allt eftersom barnet växer börjar hen utveckla och använda även 

ontogenetiska rörelser, det vill säga rörelser som inte är medfödda utan som behöver läras in. 

Ozmun och Gallahue (2016) beskriver, enligt Sollerhed (2019b, ss. 2–3), i sammanhanget 

Fundamental Movement Skills, FMS, även kallat grundläggande rörelseförmåga vilket 

handlar om ontogentiska rörelser som barnet utvecklar under förskoleåldern. FMS delas in i 

tre kategorier. Den första handlar om barnets förmåga att stabilisera, exempelvis genom att 

balansera sin egen kropp. Den andra grundläggande rörelseförmågan handlar om barnets 

lokomotoriska färdigheter, vilket är relaterat till hens förmåga att navigera sin kropp i rörelser 

såsom att gå, hoppa, hänga eller rulla. Den tredje grundläggande rörelseförmågan handlar om 

individens förmåga att hantera objekt, till exempel genom att kasta eller fånga olika föremål. 

Sollerhed (2019a, ss. 13–14) hävdar att den bästa tiden för att utveckla sina FMS är under 

förskoleåldern. Även felaktiga rörelsemönster kan dock automatiseras, vilket kan leda till 

besvär i form av till exempel smärta senare i livet. Förskolläraren fyller därför en viktig 

funktion i att identifiera exempelvis barn som går med fötterna vinklade inåt, i syfte att hjälpa 
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barnet att utföra rörelsen korrekt innan den blir automatiserad och därmed svårare att 

förändra.  

Vikten av rörelse 

Att ägna sig åt fysisk aktivitet är något som betraktas som en friskfaktor, det vill säga en 

aktivitet som anses leda till stora hälsoeffekter och som ger positiva effekter för såväl barnets 

fysiska som psykiska utveckling (Sollerhed, 2019b, s. 1). Vikten av rörelseaktiviteter lyfts 

särskilt fram tidigt i livet då människans skelett och muskler byggs upp, det är även då som 

människan utvecklar stora delar av sin motorik och koordination (Folkhälsomyndigheten, 

2019). En god livsstil i förskoleåldern har betydelse för hur barnets hälsa kommer vara även i 

vuxen ålder. Förskolan fyller därför en viktig funktion för att erbjuda barnen en sund livsstil 

med fysisk aktivitet (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 20). Vidare har rörelseutövande 

betydelse för barns utveckling och lärande då barn inte bara lär sig kognitivt, utan till stor del 

även via konkreta upplevelser genom kroppen (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 11).  

 

I förskolan finns barn som har en försenad utveckling av sina rörelsefärdigheter, vilket 

innebär att rörelserna ännu inte har blivit automatiserade. Detta medför att barnet inte kan 

genomföra en rörelse automatiskt, utan behöver koncentrera sig på utförandet vilket påverkar 

barnets simultanförmåga negativt. Barn som till exempel inte har utvecklat automatiserade 

finmotoriska rörelser i händerna kan få svårigheter att klä på sig eller att hålla i en penna på 

ett bra sätt. Motoriska svårigheter kan påverka barnet negativt både på fritiden och i andra 

sammanhang, såsom i skolan (Ericsson, 2005, ss. 33, 35–37). Barns motoriska svårigheter 

försvinner inte självmant utan dessa barn behöver specifikt stöd i syfte att träna sina 

motoriska förmågor (Ericsson, 2005, ss. 40, 83).  

Barns behov och förutsättningar 

Idag finns rekommendationer kring hur mycket barn bör röra sig dagligen, för barn i 1–4 års 

ålder gäller minst tre timmar per dag medan barn från fem års ålder rekommenderas att röra 

sig minst en timme per dag (WHO, n.d.). Rörelseaktiviteterna behöver dock inte vara 

sammanhängande, utan aktiviteterna kan genomföras utspritt över dagen (WHO, 2019). Barn 

i förskolan har dock olika erfarenheter av rörelseutövande och utomhusaktiviteter. 

Vårdnadshavarnas inställning har betydelse för barnets förutsättningar och därmed 

möjligheter till rörelse, där exempelvis en del vårdnadshavare inte skaffar ändamålsenliga 

kläder till barnet eller uttrycker oro för att barnet ska bli sjuk om hen spenderar tid utomhus. 
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Via samtal med vårdnadshavare kan pedagogerna på förskolan skaffa sig kännedom kring 

barnets erfarenheter, samt informera om förskolans rutiner och bemöta eventuella funderingar 

som vårdnadshavarna har kring utevistelsen och rörelseaktiviteter (Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby, 2012, ss. 65–66). Vidare har skillnader lyfts fram mellan olika socioekonomiska 

grupper, där barn till höginkomsttagare oftare deltar i till exempel organiserade 

idrottsaktiviteter. Förskolan fyller en viktig funktion i att stärka barnens hälsa och ge 

förutsättningar för alla barn, oavsett bakgrund, att få en hälsosam livsstil (Folkhälsoguiden, 

u.å.). 

Rörelse genom lek 

Barn ägnar stor del av sin tid till lek, vilket hör nära samman med barnets utveckling och 

lärande. I detta sammanhang betonas vikten av att ge utrymme till kroppslig lek (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 12). I leken kan barnen utveckla sin uthållighet, styrka, 

rörlighet samt spänst – vilket är viktigt för barnen att utveckla i tidig ålder (Osnes, Skaug & 

Eid Kaarby, 2012, ss. 88–89). Via leken kan barnen även utveckla sin motorik genom att till 

exempel klättra, springa och hoppa. Leken fyller därmed en central roll i detta, där även det 

sociala samspelets betydelse lyfts fram som en väsentlig del av barnens agerande i 

utomhusmiljön (Brodin, 2011, s. 451). Omvänt påpekas även att barnets rörelseförmåga har 

betydelse för möjligheten att delta i lek tillsammans med andra barn (Sollerhed, 2019b. s. 2).  

 

Den kroppsliga leken innebär att barn aktivt rör sig i leken utan att medvetet ha rörelse i 

fokus. En form av kroppslig lek kan vara färdighetslek såsom att klättra, balansera eller krypa, 

där en konsekvens av leken blir att barnet utvecklar bland annat sin motorik, balans, rörlighet 

samt kondition. Ytterligare en kroppslig lek definieras som vild lek, vilken har inslag av mer 

fysisk samt social kontakt och upplevs vara mer stökig. Den vilda leken följs ofta av skratt 

och glädje där exempel på vild lek kan vara att brottas eller jaga varandra. Som följd av den 

vilda leken använder barnen en variation av rörelser, vilket främjar deras fysiska förmåga 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 134–136, 142). Ytterligare kroppslekar som lyfts fram 

är traditionella samt kulturella lekar såsom kull, kurragömma, sång- och danslekar samt olika 

bollekar. Exempel på hur dessa lekar kan främja barns fysiska samt motoriska utveckling är 

att barnen samtidigt kan träna på sin uthållighet, öga- samt hand/fotkoordination samt rums- 

och kroppsuppfattning (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 136–137). Barns kroppsliga 

lekar skiljer sig åt beroende på barnets ålder. Småbarnslekar innebär lekar som de yngsta 

barnen från ett års ålder ägnar sig mycket åt, exempelvis balanserande övningar, snurrande 
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rörelser eller springlekar. Dessa lekar sker ofta i sociala sammanhang (Osnes, Skaug och Eid 

Kaarby, 2012, s. 140). 

Risker i leken  

Aktiviteter som har en lekfull inramning leder ofta till att barnen kan ägna sig åt till exempel 

högintensiva aktiviteter under en längre stund (Sollerhed, 2019b, s. 8). Vidare fastslås att det 

är i just utomhusmiljön som barnen rör sig som mest. Utegården bör därför vara stor så att 

barnen kan springa, men även vara kuperad vilket kan inspirera barnen att exempelvis klättra 

eller gömma sig. Även löst material, såsom bollar eller pulkor, kan locka till rörelseaktiviteter 

(Folkhälsoguiden, u.å.). Materialen som finns på förskolan bjuder därmed in barnen till olika 

aktiviteter - på samma sätt som böcker inspirerar till läsaktiviteter kan en boll skapa 

möjligheter till rörelse (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 11–12). Även andra faktorer 

såsom barnets motivation och omgivningen, såväl den fysiska utformningen av miljön som 

sociala aspekter, har betydelse för hur barnets rörelseutövande ter sig (Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby, 2012, ss. 97–98). 

 

Risken att skada sig kan uppstå i samband med de kroppsliga lekarna, där barns upplevelser 

av vilka aktiviteter som känns tryggt att utföra eller inte är sammankopplat med deras tidigare 

erfarenheter samt den kroppsliga förmågan. Lekar som är riskfyllda sker mestadels i 

utemiljön i barns egeninitierade aktiviteter och kan påverkas av exempelvis höjder samt vilda 

lekar. På förskolan kan pedagogerna förebygga risker genom att sätta gränser för vad som är 

en acceptabel aktivitet och vad som inte är det. Följaktligen kan barn och vuxna ha olika 

erfarenheter samt förmågor vilket påverkar synen på vad som är riskfyllt, därmed kan barn 

och vuxna ha olika uppfattningar kring detta (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 131–

132). 

4.2 Förskolans utbildning 
I denna del kommer förskollärarens betydelse för barns rörelseutveckling att beskrivas, följt 

av en redogörelse av förskolans utevistelse ur ett historiskt perspektiv samt avslutningsvis 

rörelse och utevistelse utifrån styrdokumenten.  

Förskollärarens betydelse för barns rörelseutveckling 

Förskolläraren fyller en viktig roll i att introducera nya rörelseövningar för barnen, till 

exempel genom att demonstrera dem eller genom att ge verbala instruktioner för hur rörelsen 
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kan genomföras. Förskolläraren bör även stötta barnen då barnen själva ska genomföra 

rörelseövningar (Sollerhed, 2019b, s. 2). Genom att variera svårighetsgraden, och gärna lägga 

den strax ovanför barnens befintliga kunskapsnivå, kan barnens lärande främjas. I 

kombination med sådana utmaningar uppmuntras även aktiviteter som barnen redan behärskar 

fullt ut och känner igen (Sollerhed, 2019b, s. 6). Genom att planera och genomföra 

rörelseaktiviteter som utgår ifrån barnen bidrar pedagogen till att stärka barnets självkänsla 

och kan samtidigt utmana barnen vidare med nya aktiviteter. Somliga barn har svårigheter 

med exempelvis koncentrationen och kan till exempel bli hjälpta av bildstöd där uppgiften 

som barnet ställs inför tydliggörs (Johansson & Hammar, 2013, ss. 41–43).  En särskild 

anpassning för ett speciellt barn kan upplevas utpekande och det är därmed en fördel att 

erbjuda dessa för alla barnen i gruppen. Det är således även betydelsefullt att anpassa 

undervisningen genom att erbjuda variation i såväl uppgiften som i materialet (Johansson & 

Hammar, 2013, s. 46). För motoriska övningar kan till exempel enkla föremål som finns på 

förskolan användas, genom återbruk av exempelvis brädor eller däck. Dessa kan användas för 

att bygga föränderliga rörelsebanor tillsammans med barnen, vilket ofta upplevs som positivt 

för barnen samtidigt som det skapar nya rörelseutmaningar (Sollerhed, 2019b, s. 6). 

Förskolans utevistelse ur ett historiskt perspektiv 

Vi bör inte betrakta utevistelsen som ett sorts avbrott i det pedagogiska arbetet. 

Förutom att barn får frisk luft, vilket gör att allergier och infektioner minskar bidrar 

utevistelsen i hög grad till barns positiva utveckling. Den pedagogiska planeringen i 

såväl förskola som skola bör omfatta utemiljön och utevistelsen lika hög grad som 

verksamheten inomhus. Pedagogiken får inte stanna i tröskeln. (Norén-Björn, 1993, s. 

67)  

 

Detta är skrivet för cirka 30 år sedan. Idag ses utevistelse som ett givet inslag i förskolans 

utbildning till skillnad från i skolan, där utevistelsen till största del handlar om att barnen tar 

en paus från utbildningen. Samtidigt hävdas att barns fria lek har en framträdande roll i 

utevistelsen där både naturmiljöer samt färdigkonstruerade lekmiljöer krävs. Under 1970–

1980-talen fanns särskilda riktlinjer kring daghemmens storlek av utegården, vilka 

kompletterades med krav på att utrymme för varierande aktiviteter såsom rörelselek, sandlek 

etc. Några konkreta riktlinjer för utrymmets storlek finns dock inte idag (Mårtensson, 2004, 

ss. 20–21). Idag finns endast riktlinjer kring att barn ska ha tillgång till en tillräckligt stor yta i 

utomhusmiljön. Vad som anses vara en tillräckligt stor yta specificeras dock inte, och området 
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behöver inte vara lokaliserat på förskolans område (Plan- och bygglag, SFS, 2010:900, kap. 8, 

9 §). 

Rörelse och utevistelse utifrån styrdokumenten 

År 1998 kom den första läroplanen för förskolan och den har därefter reviderats i takt med de 

samhällsförändringar som skett (Eidevald & Engdahl, 2018, s. 24). Den senaste versionen 

reviderades 2018 och innehåller, liksom Lpfö98, den värdegrund samt uppdrag med mål och 

riktlinjer som ska ligga som grund för arbetet i förskolan. Dock har förändringar gjorts 

gällande innehåll, språk samt strukturen av skriften. Exempel på förtydliganden som gjorts i 

Lpfö18 är att begreppet undervisning har implementerats, vilket även betonas vara 

förskollärarens ansvar (Skolverket, 2019b). Undervisning definieras som en målstyrd process 

som kan ske såväl planerat som spontant (Skolverket, 2018, s. 7). I Lpfö18 ges även leken en 

central roll då den anses vara grunden för barnets lärande och utveckling, där den motoriska 

utvecklingen är ett exempel. Det är därför av stor vikt att förskolan arbetar för att ge barnen 

möjligheter till lek, till exempel genom att skapa tids- samt fysiskt utrymme för leken, men 

även att ge utrymme för såväl barn- som pedagoginitierade aktiviteter i utbildningen 

(Skolverket, 2018, s. 8).  

 

Hållbar utveckling är ytterligare ett begrepp som skrivits in i förskolans reviderade läroplan, 

där hälsa och välbefinnande har en framträdande roll. Vidare har även barnkonventionen 

synliggjorts (Skolverket, 2019b). Barnkonventionen handlar om barns rättigheter i samhället 

och blev en del av FN den 20 november 1989 (Skolverket, 2019c). Artikel 29 fastslår att 

barnens utbildning bland annat bör innehålla möjligheter att utveckla sin fysiska samt 

psykiska förmåga till fullo (Barnombudsmannen, u.å.). Detta stärks även av förskolans 

läroplan som betonar vikten av att skapa förutsättningar för barnens allsidiga rörelseförmåga 

genom att vara fysiskt aktiva i varierande naturmiljöer. Följaktligen betonas vikten av barns 

intresse av fysisk aktivitet, där de ges möjligheter till positiva upplevelser av rörelse 

(Skolverket, 2018, s. 9). Därtill lyfts barns rättigheter till lek samt vila i artikel 31 

(Barnombudsmannen, u.å.). Även läroplanen för förskolan betonar vikten av att barn bör få 

balans mellan vila och aktiviteter, vilket anses främja barns hälsa samt välbefinnande 

(Skolverket, 2018, s. 7). 
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5. Tidigare forskning 
Sökning av tidigare forskning har gjorts i databaserna Libris, Google Scholar, Swepub samt 

Avhandlingar.se där sökord som barn*, pedagog*, miljö*, utomhuspedagogi* förskol* samt 

rörelse* har används. Därtill har manuella sökningar skett utifrån de referenslistor som finns 

tillgängligt i forskningen vi använt, vi har även valt att använda böcker, vilka vi har bedömt 

vara relevanta samt hålla en hög kvalitet. Ytterligare avgränsningar som gjorts är att använda 

forskning publicerad från 2000-talet, samt enbart litteratur publicerad på svenska alternativt 

engelska. Nedan kommer forskningen att presenteras ihop utifrån olika teman vilka är 

förskolans utegård, den fysiska miljöns betydelse för barns rörelse samt förskollärarens 

betydelse.  

5.1 Förskolans utegård 
Mårtensson (2004) har i sin avhandling syftat till att generera kunskap kring den fysiska 

miljöns betydelse för barns utomhuslek, relaterat till förskolans utegård. Som 

datainsamlingsmetod har bland annat videoinspelade observationer samt intervjuer med barn 

genomförts på två förskolor. Resultatet visar att barnen använder miljön på flertalet sätt i sina 

lekar, där lugna lekar varvas med intensiva moment. Även vikten av att anpassa miljön efter 

barnen lyfts fram som väsentlig. Mårtensson (2004, s. 6) hävdar även att för att barnen ska 

använda utomhusmiljön krävs att den utformas på ett sätt som barnen upplever som lockande. 

Exempel på material som kan finnas på förskolans utegård är klätterställningar, gungor, 

cyklar, sandlådor, rutschkanor samt lekstugor. Miljön kan även inrymma buskar och träd, plan 

mark samt kuperad terräng, asfalterade vägar och odlingar (Mårtensson, 2004, ss. 62, 84). Hur 

miljön är utformad påverkar därmed barnens lek och aktiviteter i miljön, en sluttning kan 

exempelvis inspirera barnen till att rulla nedför den eller springa uppför. På samma sätt kan 

ett område på utegården som skapar möjligheter för barnen att mötas och samtidigt snabbt dra 

sig undan främja lekar med mer spänningsmoment, såsom när barnen leker att de skrämmer 

varandra (Mårtensson, 2004, ss. 69–72). Sammantaget tillbringas en stor del av barns 

utevistelse på platser som är planerade av vuxna utifrån ett barnperspektiv. Dessa platser kan 

innehålla olika möjligheter, som barn ser på andra sätt än de vuxna. Vidare kan barn knyta an 

till specifika platser där de engagerar sig i lek samt rörelseaktiviteter utan vuxnas närvaro. För 

förskolan kan det vara utmanande att ge barn utrymme att hitta sina egna platser i den 

vuxenstyrda miljön (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 145–147). Lektorerna Osnes, 

Skaug och Eid Kaarby har i sin bok skrivit om kropp, hälsa samt rörelse (Osnes, Skaug & Eid 
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Kaarby, 2012). Även Eriksson Bergström belyser i sin avhandling att barnens fria lek oftast 

sker på platser där vuxna inte finns närvarande. Syftet med hennes avhandling var 

att  beskriva och analysera de handlingsutrymmen som barn har i förskolans fysiska miljö. 

Datainsamlingen skedde via videoinspelningar samt intervjuer med pedagoger, därtill har 

även fältanteckningar och bilder samt ritningar används som underlag. Resultatet i 

avhandlingen visar att rummens placering på en förskola har betydelse för barns 

handlingsutrymme, samt att det skapas mer handlingserbjudanden i material som är neutrala 

(Eriksson Bergström, 2013, s. 186).  

Det är betydelsefullt för barns upplevelser av utomhusmiljön att de ges varierande 

erbjudanden av aktiviteter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 155). Stora utegårdar med 

mycket buskar, träd samt varierad terräng bidrar till ökad fysisk aktivitet (Boldemann et al., 

2006, s. 301). En svensk studie har visat på detta samband mellan utegårdens utformning och 

hälsosamma beteenden hos barnen (Boldemann et al., 2006, s. 301). Förskolorna som deltog i 

studien hade varierade storlekar på utegården, med ett spann på 280–11 871 kvadratmeter stor 

yta. Resultatet från studien visar att förskolegårdar som är stora till ytan och som därtill har 

träd, buskar och varierat underlag leder till ökad fysisk aktivitet i form av ökat antal steg hos 

barnen. I sammanhanget framhålls dock att aktiviteter såsom att cykla och gunga inte 

registrerats i studien, då sådana aktiviteter inte kunde registreras med hjälp av de stegräknare 

som användes för datainsamling (Boldemann et al., 2006, ss. 304, 306). Därtill framhålls även 

att en utegård som har en rik vegetation skyddar barnen från skadlig UV-strålning och att 

även detta är något som bör tas i beaktande vid byggandet av förskolegårdar. Ytterligare en 

metod för att skydda barnen från stark sol är att till exempel placera material, såsom 

gungorna, i skuggade områden istället för i direkt solljus. En sådan omplacering av materialet 

anses inte inverka negativt på barnens rörelseutövande, utan endast skydda barnen från UV-

ljuset (Boldemann et al., 2006, ss. 301, 307). 

5.2 Den fysiska miljöns betydelse för barns rörelse  
Utomhusaktiviteter anses främja människors hälsa och välmående. En studie genomförd om 

effekterna av utomhusaktiviteter för barn samt vuxna med intellektuella funktionsvariationer 

visar att en väl anpassad miljö, som är tillgänglig för individerna, resulterar i ökad livskvalitet 

och välbefinnande samt lärande och social inkludering (Brodin, 2011, s. 445). Detta resultat 

har Brodin (2011) kommit fram till genom att ha genomfört intervjuer, enkäter samt 

litteraturstudier inom ämnet. I utomhusmiljön ställs inte samma krav på att till exempel sitta 
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still och lyssna på pedagogen, utan det är en större acceptans för rörelser och undervisningen 

kan lättare anpassas efter individens behov. Miljön kan därmed anses mer tillåtande, vilket 

även främjar inkludering och delaktighet (Brodin, 2011, ss. 448–450).  

På förskolans utegård identifieras en social miljö samt lek som barnen skapar utifrån den 

fysiska miljön, där lugna stunder varvas med intensiva moment (Mårtensson, 2004, s. 133). 

En bra lekmiljö skapar förutsättningar för barns frihet att röra sig mellan varierade platser, 

vilket öppnar upp för olika sorters lekar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 145). I leken 

stimuleras därmed barns naturliga behov av att röra sig (Stenberg, 2007, s. 29). Om barn inte 

ges möjligheter att ge utlopp för sitt inre rörelsebehov samt utforskande kan det istället leda 

till att känslotillståndet påverkas negativt och spänningar i kroppen kan uppstå (Stenberg, 

2007, ss. 33–34). Detta framkommer i Stenbergs (2007) bok, som ger en utförlig beskrivning 

av bland annat rörelse i förhållande till utveckling, med betoning på pedagogens roll. 

Forskning har även visat ett samband mellan barnets motoriska utveckling samt kognitiva 

funktioner, där barn med god motorik hade bättre arbetsminne samt självkontroll. För att 

komma fram till detta resultat har forskarna genomfört sammanlagt fyra försök, där såväl 

kognitiva som motoriska funktioner undersöktes, med 18 månader gamla barn (Gottwald, 

Achermann, Marciszko, Lindskog & Gredebäck, 2016, s. 1). 

Vilka aktiviteter som kan uppstå i en miljö skiljer sig åt mellan inomhusmiljön och 

utomhusmiljön då dessa har olika förutsättningar. Utomhus kan barn ägna sig åt mer varierad 

kroppslig lek på en större yta, såsom att cykla, balansera eller leka med bollar - vilket inte är 

lika självklart i en inomhusmiljö. Vilket väder och klimat som barnet befinner sig i påverkar 

också rörelseaktiviteterna då de kan uppleva varierade naturelement såsom snö, regn, lera 

eller vatten. Således ger olika årstider varierade erbjudanden för barnen att utforska i både 

mörker samt ljus. Därvid kan alla sinnen stimuleras på olika vis, då miljöerna möjliggör för 

kroppen att upplevas och användas på ett varierat sätt (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 

155–156). 

5.3 Förskollärarens roll  
Bjørgen och Svensen (2015) har genomfört en studie i syfte att öka kunskapen om faktorer 

som främjar samt hindrar barns involvering och motivation att delta i fysiskt aktiva lekar. 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer med förskollärare. Resultatet i studien visar att en 

förutsättning för att barnen ska utveckla sina fysiska förmågor är att förskolläraren är såväl 
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närvarande som lyhörd för barnen, vilket även har betydelse för hur väl barnen blir 

involverade i aktiviteten (Bjørgen & Svendsen, 2015, s. 268). Andra faktorer som lyfts fram 

som väsentliga är att förskolläraren uppskattar barnen och ger dem positiv feedback, visar 

intresse för barnens aktiviteter samt att förskolläraren har en god relation med barnen 

(Bjørgen & Svendsen, 2015, ss. 259, 267). Genom att skapa ett uppmuntrande klimat kan 

barnen motiveras att delta i fysiska lekar, där de kan uppleva glädje (Bjørgen & Svendsen, 

2015, s. 258). Att använda sig av såväl verbal som icke-verbal kommunikation är en strategi 

för att som förskollärare skapa engagemang hos barnen i rörelseutövandet. I sammanhanget 

framhålls vikten av att förskolläraren är medveten om att hens eget kroppsspråk och energi 

påverkar barnen, vilket både kan stärka samt minska barnens engagemang (Bjørgen & 

Svendsen, 2015, s. 266). Pedagogen kan med fördel även använda sin egen kropp för att 

kommunicera med barnen och även skapa utmaningar för barnen genom att förändra sin egen 

kroppsposition. Vidare kan pedagogen även demonstrera rörelser, såsom en dans, som barnen 

kan härma (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 68). För barn som har svårigheter att utföra 

specifika rörelser bör det finnas en anpassning som möjliggör för det barnet att träna på sina 

svårigheter. Vid planering av en rörelseaktivitet bör utformningen således vara anpassad med 

variation av svårighetsgrader, vilket möjliggör för samtliga barn att delta på sina egna villkor 

(Osnes, Skaug och Eid Kaarby, 2012, s. 64).  

Mårtensson (2004, s. 44) anser att pedagoger på förskolor ofta är mer aktiva inomhus än vad 

de är utomhus. Vidare hävdas att pedagogerna inte ägnar sig åt särskilt många 

pedagoginitierade aktiviteter i utomhusmiljön, utan att det istället är barnens egeninitierade 

aktiviteter som dominerar (Mårtensson, 2004, ss. 43, 58). En studie har även visat ett 

samband mellan låg personaltäthet och minskad fysisk aktivitet hos barnen i förskolan, då 

pedagogerna vid dessa tillfällen uppmuntrade barnen att hålla sig inom synhåll från 

pedagogerna och de yngre barnen begränsades till sandlådan. Dessa restriktioner resulterade i 

att barnen inte gick lika många steg som de annars gjorde vid utevistelsen på utegården 

(Boldemann et al., 2006, s. 307). 

6. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkter beskrivas. De teoretiska perspektiv 

som används är dynamisk systemteori samt affordance, då dessa teorier tillsammans belyser 

individen, aktiviteten samt omgivningens betydelse för barns möjligheter till rörelse och 

därmed anses relevant för detta arbete.  
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6.1 Dynamisk systemteori   
Dynamisk systemteori, DST, handlar om hur rörelser uppstår och beskriver den motoriska 

utvecklingen utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Teorin är uppdelad i tre kategorier 

vilka är constraints, självorganisering samt frihetsgrader. Constraints beskrivs som faktorer 

som kan påverka genomförandet av en rörelse eller en rörelseuppgift och delas in i tre 

underkategorier vilka påverkar varandra. Den första kategorin benämns som 

personconstraints, vilken handlar om individens fysiska egenskaper och hur de kan påverka 

rörelsen, exempelvis om barnet är långt eller kort. Även psykiska egenskaper, såsom barnets 

känslor och tankar, kan påverka genomförandet av rörelsen. Den andra kategorin benämns 

miljöconstraints som belyser faktorer i individens direkta omgivning, såsom underlag, 

temperatur och föremål, men även andra människor. Den tredje kategorin, uppgiftsconstraints, 

handlar om rörelsen som ska utföras, exempelvis att klättra, springa eller rita, där uppgiftens 

utformning samt svårighetsgrad påverkar barnets möjligheter att utföra den. Inom DST finns 

en uppfattning om att rörelser sker spontant där samtliga barns motoriska utveckling är olika 

och ej beroende av barnets ålder. Istället sker rörelser genom självorganisering, vilket innebär 

att kroppen förhåller sig till yttre faktorer där kroppens olika delar interagerar för att en 

rörelse ska bli till. Ytterligare ett betydelsefullt begrepp inom DST, som redogör för vilka 

varierade möjligheter kroppen har att utföra en rörelse, är frihetsgrader. Kroppen kan både 

frigöra samt frysa en rörelse, exempelvis för att hindra sig själv från att halka. Olika personer 

har olika möjligheter till frihetsgrader, detta beror på kroppens leder, muskler samt senor 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 112–118).    

6.2 Affordance 
I detta arbete har vi valt att utgå från Eriksson Bergströms (2013, s. 37) definition och 

beskrivning av Gibsons (1986) teori affordance, då hon i sin avhandling har använt teorin för 

att analysera barns möjligheter och begränsningar i den fysiska miljön på förskolan vilket 

anses relevant även för denna studie. Eriksson Bergström (2013, s. 37) översätter begreppet 

affordance till handlingserbjudanden, vilket tillsammans med begreppet erbjudanden kommer 

att användas även i denna uppsats. Vidare har även Osnes, Skaug och Eid Kaarbys (2012, ss. 

147–149) beskrivning av affordance använts, då de relaterar teorin till barns kroppsliga 

utveckling, vilket även det anses relevant för denna studie.  

Affordance utvecklades enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, s. 147) ursprungligen av 

Gibson (1979) och utgår från ett ekologiskt perspektiv, där miljön och organismen ömsesidigt 
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påverkar varandra. Affordance handlar om de erbjudanden som påverkar individens 

förutsättningar att vara i en miljö, teorin handlar därmed om såväl möjligheter som 

begränsningar. Affordance ses som något individuellt betingat då varje erbjudande förstås 

utifrån varje enskilt perspektiv. Vilka egenskaper som finns i ett erbjudande är alltså̊ beroende 

av vem som ser och utforskar det samt i vilken kontext individen befinner sig (Eriksson 

Bergström, 2013, ss. 37–38). Hur exempelvis ett barn förhåller sig till en specifik plats 

påverkas av barnets tidigare erfarenheter utifrån sociala sammanhang, kulturell bakgrund, 

tidigare sinnesupplevelser samt vilka förmågor och egenskaper barnet har (Osnes, Skaug & 

Eid Kaarby, 2012, ss. 147–148).  

Vidare har även miljöns egenskaper stor betydelse för detta möte och vilket erbjudande som 

ges - en plan yta skapar andra förutsättningar än vad en nedförsbacke gör. Miljöns utformning 

kan även påverka erbjudandet beroende på om objekten är fasta eller lösa. Sammantaget 

skapar dessa aspekter olika förutsättningar för möjligheter och begränsningar i individens 

aktiviteter. I takt med barnets utveckling förändras även förmågan att upptäcka olika 

erbjudanden i miljön, barnet blir allt eftersom mer flexibel i sitt utforskande och kan även 

upptäcka en större variation i miljön. En sådan variation och flexibilitet kan innebära att ett 

föremåls tänkta handlingserbjudande blir något annat utifrån barnets fantasi, här är det 

individuella perspektivet därmed betydelsefullt. Exempelvis kan en stol användas som en häst 

eller en bil. Ett objekts ursprungliga erbjudande förändras dock inte, utan det får bara fler 

möjliga erbjudanden (Eriksson Bergström, 2013, ss. 37–40). 

7. Metod    
I detta avsnitt kommer metoden för vår studie att redogöras. Metoden omfattar 

undersökningsmetod, urval, genomförande samt en redogörelse av studiens trovärdighet. 

Vidare kommer adekvata etiska överväganden att beskrivas. 

7.1 Undersökningsmetod  
En kvalitativ ansats har valts, då denna möjliggör en beskrivning ur olika synvinklar, vilket 

stämmer med studiens syfte. Det är dock viktigt att ha i åtanke att kontexten som studien 

genomförs i har betydelse för resultatet, varpå sammanhanget för studiens genomförande bör 

beskrivas (Sohlberg & Sohlberg, 2019, ss. 120–121). I förekommande studie innebär detta att 

deltagarna inledningsvis har fått beskriva den verksamhet de arbetar i rörande till exempel 

struktur samt den fysiska miljöns utformning.  
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Som metod för datainsamlingen har intervjuer genomförts, vilket enligt Sohlberg och 

Sohlberg (2019, ss. 160–161) möjliggör kartläggning av bland annat deltagarnas attityder, 

uppfattningar samt erfarenheter. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med sex 

förskollärare, se Bilaga 2 - Intervjuguide. Vid semistrukturerade intervjuer används öppna 

frågor, därtill finns även möjlighet att ställa följdfrågor. Konsekvensen av detta är att den 

intervjuade ges möjlighet att svara relativt fritt utifrån studiens syfte (Szczepanski, 2008, s. 

33). Kihlström (2014, s. 50) hävdar att det kan vara problematiskt att intervjua en bekant, då 

den som genomför intervjun kan ha en förbestämd tanke kring deltagarens svar utifrån 

personliga värderingar kring respondenten. Utifrån detta har vi valt att inte intervjua 

förskollärare som vi själva är bekanta med.  

 

Under intervjutillfällen framhävs vikten av att lyssna aktivt på respondenten, vilket kan göras 

genom att till exempel spela in intervjun med hjälp av en diktafon. Då fokus bibehålls på 

lyssnandet skapas även förutsättningar att ställa följdfrågor i syfte att ge ett bredare underlag 

till analysen. I sammanhanget påpekas att transkriberingen av berättelserna bör vara väl 

förankrade i forskningens syfte (Löfgren, 2014, ss. 151–153), därmed kommer information 

som ej är relevant för studiens syfte inte att transkriberas ordagrant. Intervjuerna har därför 

spelats in med ljudupptagning, och därefter transkriberats. Som komplement till 

inspelningarna har även korta stödanteckningar förts under intervjutillfällena, i syfte att notera 

viktig information som inte kunde fångas via ljudupptagningen. Exempel på sådana 

företeelser kunde vara om ett avbrott skedde under intervjun eller om deltagaren visade bilder 

eller använde sig av kroppsspråk för att förtydliga något.  

7.2 Urval  
Urvalet grundar sig i en tanke om att skapa möjligheter till bredd i studien, vilket har varit en 

anledning till att intervjua sex förskollärare fördelat på tre förskolor i två olika kommuner. Att 

rikta oss till förskolor i två olika kommuner skapar förutsättningar till ett bredare perspektiv 

då förskollärarnas berättelser eventuellt kan påverkas av kommunens påverkan och styrning 

av förskolornas utomhusmiljöer, exempelvis rörande riktlinjer eller ekonomiska 

förutsättningar. Att genomföra datainsamlingen i olika kommuner försvårar även identifiering 

av förskolor samt enskilda deltagare i studien. Valet av förskolor tar därmed sin utgångspunkt 

i deras lokalisation, där belägenheten är i såväl stadsmiljö, förort samt på landsbygden. Vidare 

har både äldre samt nybyggda förskolor använts i vår studie, för att skapa förutsättningar för 
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variation i förskollärarnas berättelser. Att intervjua fler förskollärare ger fler perspektiv på 

förhållningssätt kring frågeställningarna. Med motivering utifrån förekommande studies syfte 

samt frågeställningar har förskollärare valts ut som studieobjekt för att möjliggöra ett 

trovärdigt studieresultat. Valet att begränsa oss till förskolornas utegårdar, och inte inkludera 

till exempel närliggande skogsområden eller parker, gjordes då vi ville ha så likvärdiga 

förutsättningar som möjligt för respondenterna i syfte att kunna jämföra resultaten. En del 

förskolor är belägna på ett sådant sätt att de har stora möjligheter att använda områden utanför 

förskolans utegård medan andra förskolor inte har tillgång till sådana områden.  

 

De intervjuade förskollärarnas arbetslivserfarenhet inom förskolan skiljer sig åt. Den 

förskollärare som har arbetat längst tid har arbetat som förskollärare i över 30 år, medan den 

med kortast arbetslivserfarenhet har arbetat cirka ett år. Förskolorna skiljer sig åt rörande 

lokalisation, men även rörande exempelvis antal avdelningar där spannet är 4–6 avdelningar. 

Samtliga förskolor har tillgång till en egen inhägnad utegård. 

7.3 Genomförande 
Initialt togs kontakt med förskolornas rektorer via mail med en förfrågan om deltagande i 

studien, i mailet bifogades även informationsbrevet, se Bilaga 1. Rektorerna på de berörda 

förskolorna har därefter tagit kontakt med förskollärare och tillfrågat dem om deltagande, och 

har sedan återkopplat via mail med information om vem som skulle kontaktas för att boka 

tider för intervjuerna. Via telefon har därefter tider för intervjuerna bokats in, vilka 

genomfördes fortlöpande. En rektor uppgav att de ej var intresserade av att delta i studien, 

varpå en annan förskola lokaliserad i samma område valdes ut. Även denna förskola avböjde 

erbjudandet om att delta i undersökningen, varpå en tredje förskola i samma område valdes 

ut.  

Löfgren (2014, ss. 148–149) beskriver olika faktorer som är viktiga att beakta då en intervju 

ska genomföras. Ett exempel är vikten av att deltagarna känner förtroende för den som ska 

genomföra intervjun samt att de känner sig trygga i att delta i studien. En metod för att uppnå 

detta kan vara via informationsbrevet samt via personlig kontakt. Ytterligare aspekter av 

betydelse är tidpunkten samt platsen för vilken intervjun genomförs. Genom att skapa 

utrymme för alla inblandade att prata i lugn och ro kan intervjun bli en stund där samtalet får 

ta plats, tidpunkt samt valet av lokal för intervjun har därmed betydelse för vilken typ av 

berättelse som tillåts framkomma under intervjun.  
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Med utgångspunkt i ovanstående lades stor vikt vid att respondenterna skulle känna sig trygga 

med oss som intervjuare. Detta skedde genom att säkerställa att de hade förstått såväl studiens 

syfte som syftet med och innebörden av deras deltagande, därtill gavs även möjlighet för 

andra frågor som respondenterna hade. För att undvika att respondenten känner sig obekväm i 

situationen kan det vara fördelaktigt att inte genomföra intervjuerna med fler intervjuare än 

antalet respondenter (Kihlström, 2007, s. 232). Utifrån detta genomfördes intervjuerna enskilt, 

med endast en av oss närvarande i syfte att minimera maktförhållandet. Även valet att 

förlägga intervjutillfället i förskolornas lokaler togs med hänsyn till ovanstående, då det 

ansågs skapa bättre förutsättningar för trygghet hos deltagarna i en, för dem, bekant miljö. 

Intervjufrågorna har haft en öppen karaktär, vilket ger större möjligheter för respondenten att 

svara utifrån sig själv. Trots detta innebär frågornas utformning och innehåll en viss styrning 

mot det givna området. Att ge ut frågorna i förväg kan skapa föreställningar om att frågorna 

syftar till ett specifikt svar, vilket i sin tur kan färga respondentens svar, därav beslutades att 

inte lämna ut frågorna i förväg till någon av respondenterna.  

Varje intervju tog mellan 30–45 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

dator samt mobiltelefon, och transkriberingen av dessa skedde enskilt i nära anslutning till 

intervjutillfället. Analysarbetet inleddes efter transkriberingsarbetet med att vi båda var för sig 

läste igenom samtliga intervjuer noggrant, vidare antecknades information som vi ansåg vara 

relevant för studiens syfte och frågeställningar. Därefter läste vi om transkriberingarna på 

egen hand - denna gång gjordes understrykningar samt korta kommentarer till delar i 

intervjuerna för att säkerhetsställa att inte missa relevant information. Då detta var klart 

utformade vi tillsammans kategorier utifrån våra tidigare anteckningar, stor vikt lades vid 

samstämmiga samt avvikande mönster som kunde identifieras i datamaterialet. Vi lade även 

till flertalet citat under vardera kategori, i syfte att undvika att hamna alltför långt ifrån 

respondenternas egna ordval vid formuleringar av resultat samt för att säkerställa att det vi 

skrev verkligen stämde med den information som respondenterna hade delgett oss. Citaten 

användes för att belysa viktiga aspekter samt tydliggöra tolkningar ur de olika temana, citaten 

har skrivits om från talspråk till skriftspråk för att underlätta för läsaren. Resultatet 

analyserades därefter utifrån valda teorier, då vi sökte efter såväl likheter som skillnader med 

teorierna och deras begrepp.  Analysen skedde även utifrån tidigare forskning då vi ansåg att 

detta skulle vara intressant för vår studie då forskningen tillsammans med teorierna även 

tillför mer variation samt bredd i analysen.  
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7.4 Trovärdighet 
Relaterat till studiens trovärdighet hör noggrannhet samt transparens. Detta innebär att tala 

sanningsenligt om sin forskning, genom att noggrant redogöra för studiens syfte samt 

motivera valet av metod och slutsatserna som nås i studien. Även att redogöra för hela 

resultatet, och inte välja ut de delar som stämmer överens med forskarens egen uppfattning 

eller förväntning på studiens resultat, är nödvändigt för att stärka studiens trovärdighet. En 

noggrann redogörelse och transparens genom hela processen möjliggör för läsaren att 

genomföra en kritisk granskning samt genomföra en likvärdig studie, vilket anses bidra till en 

ökad trovärdighet för studien (Sohlberg & Sohlberg, 2019, ss. 276–278). Relaterat till 

studiens trovärdighet ställs också studiens tillförlitlighet, det vill säga studiens validitet. Detta 

innebär att det som undersöks stämmer överens med syftet (Kihlström, 2007, s. 231). Detta 

har vi gjort genom att utforma intervjufrågor vilka anses väsentliga för studiens syfte, samt 

kontinuerligt jämföra resultatet med  syftet samt frågeställningarna. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod innebär ofta en begränsning i antalet deltagare, vilket gör det nästintill 

omöjligt att dra mer omfattande slutsatser och generalisera resultatet till större populationer. 

Trots detta görs ofta generaliseringar av studiens resultat, med motiveringen att ett likvärdigt 

resultat skulle kunna ses i likartade sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 161). Valet 

att endast intervjua sex förskollärare kan därmed resultera i att studiens resultat inte kan 

generaliseras till andra sammanhang.  

 

Språket fyller en viktig och meningsbärande funktion i genomförandet av studier, samtidigt 

som språket kan leda till missförstånd. Därtill är det en stor skillnad på vardagligt språk, 

såsom under intervjuerna, och det skrivna språket som används vid redogörelsen för studien 

(Sohlberg & Sohlberg, 2019, ss. 128–129). Med hänsyn till detta har flertalet direkta citat 

använts för att tydliggöra resultatet och ge läsaren en möjlighet att bilda sig en egen 

uppfattning, dock är vi medvetna om att citaten endast ger en glimt av intervjusamtalet i sin 

helhet. Vidare innebär en beskrivning av en studies resultat alltid att tolkningar görs, vilket 

sker utifrån bland annat kulturella sammanhang (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 124).  I denna 

studie innebär detta att studiens resultat i största möjliga mån kommer att redogöras, men att 

valet av exempel och teman samtidigt innebär att andra områden väljs bort och att resultatet 

därmed inte kommer ge en fullt holistisk bild. Den information som deltagarna har givit under 

intervjutillfällena kommer endast användas då den anses höra samman med studiens syfte och 
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frågeställningar medan övrig information som framkommit i intervjuerna, exempelvis 

diskussioner om kommande arbetsplatser efter examen, har sållats bort. 

7.5 Forskningsetiska aspekter  
Vetenskapsrådet (2017, s. 40) har tagit fram fyra etiska riktlinjer rörande forskning där 

människor involveras som deltagare; dessa berör krav kring information och samtycke samt 

krav angående konfidentialitet och nyttjande. Dessa fyra krav finns för att skydda individen 

från att komma till skada (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26). I denna studie har de etiska kraven 

beaktats genom att såväl förskolornas rektorer samt de deltagande förskollärarna har 

informerats om studiens syfte genom ett informationsbrev. Samtliga deltagare har därefter 

givit sitt samtycke i form av en skriftlig underteckning som samlades in innan intervjuerna 

påbörjades. Studiens deltagare har genom informationsbrevet tagit del av informationen att 

intervjuerna kommer att spelas in efter deras godkännande, vidare har även en muntlig 

förfrågan skett för att försäkra oss om att de förstått all information i brevet. Följaktligen har 

respondenterna blivit informerade om att intervjun kan avbrytas när som helst på deras 

begäran utan närmare motivering. Såväl anteckningar som ljudupptagningar har förvarats så 

att obehöriga ej haft tillgång till dessa. För att behålla deltagarnas samt förskolornas 

konfidentialitet har fingerade namn använts. Insamlade data har endast används för att 

besvara syftet med examensarbetet och har därefter raderats efter godkänt examensarbete.  

8. Resultat och analys  
I detta avsnitt kommer studiens resultat att sammanställas samt analyseras utifrån valda 

teorier samt tidigare forskning. De teman som kommer redogöras för är rörelse, den fysiska 

miljön samt pedagogens roll, dessa teman har även delats in i underkategorier vilka redovisas 

nedan.  

8.1 Rörelse  
I detta kapitel kommer resultatet beskrivas samt analyseras utifrån barns rörelsebehov, barns 

rörelseutveckling samt barns rörelse genom leken. 

Barns rörelsebehov 

Samtliga förskollärare pratar om att rörelse kan påverka barn på olika vis, där det mest 

framträdande var sambandet mellan rörelse och barns hälsa samt välbefinnande. En 

respondent lyfter även rörelsens påverkan på den kognitiva förmågan, där språket ges som ett 
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exempel - såsom att barnen lär sig sätta ord på olika saker. Vidare belyser två förskollärare att 

rörelse påverkar barnens tankar, koncentrationsförmåga samt resulterar i lugnare barn. Därtill 

hävdar den ena förskolläraren att rörelse även motverkar trötthet och den andra förskolläraren 

påpekar att rörelse kan främja barns psykiska mående, genom att de blir gladare. Alla 

förskollärare anser att barns rörelse är viktig och beskriver rörelse som ett inre behov barnen 

har och något som uppkommer naturligt i olika former hos barnen. Detta synliggörs i 

uttalandet nedanför som Kim säger i intervjun:  

Jag tänker att det är jätteviktigt med rörelse. … Vi märker att det hjälper mot 

koncentrationen, det hjälper om man har koncentrationssvårigheter eller är allmänt 

trött i förskolan. Man får ett helt annat fokus och lugn i barngruppen om man 

fokuserar på rörelse. Och de har ett driv, en inre lust att alltid röra sig. Det känns som 

att de alltid är motiverade att ta sig någonstans för de blir nyfikna på vad som finns i 

omgivningen. (Kim) 

Att barn har ett inre behov av att röra på sig kan tolkas genom DST som beskriver rörelse som 

något som spontant uppkommer där kroppens olika delar förhåller sig till yttre samt inre 

faktorer. Yttre faktorer kan i detta fall handla om hur miljöconstraints kan ha betydelse för 

vilken typ av rörelse som uppstår, medan inre faktorer kan handla om barnens 

personconstraints såsom tankar och känslor (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 112–

116).  

Studiens deltagare redogör för hur mycket barnen vistas utomhus på förskolan, samt i vilka 

konstellationer. Majoriteten av förskolorna vistas utomhus varje dag, främst på förmiddagen. 

På en förskola ges barnen möjlighet att själv välja huruvida de vill vara utomhus eller inte, de 

uppmuntras dock att vara ute minst en gång per dag. Några förskollärare beskriver att de är 

ute med barngruppen 2–4 gånger i veckan, där väder samt barnens behov och intressen 

påverkar antalet utevistelser. Samtliga förskolor vistas ibland utomhus tillsammans med alla 

avdelningar. Två av förskollärarna berättar dock att de har möjlighet att dela upp barnen 

mellan olika delar på gården, vilket då ofta sker utifrån barnens ålder. Vidare framhålls av 

samtliga respondenter att barn har olika rörelsebehov vilket anses påverka utevistelsen, en 

förskollärare kan till exempel uppfatta att en del barn har stort behov av att springa och 

erbjuder därför dessa barn utevistelse i större utsträckning än andra barn. Två av 

förskollärarna betonar att barnens behov av att röra sig ökar om de varit inne länge, då kan 

barnen behöva gå ut för att kunna röra sig på större ytor och göra av med energi, exempelvis 
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efter att barnen suttit stilla för länge. Detta kan enligt två förskollärare uppmärksammas 

genom observationer av barnens kroppsspråk. En av förskollärarna betonar även att ökad 

ljudvolym inomhus indikerar detsamma – att det är dags att gå ut och röra sig. Majoriteten av 

respondenterna betonar även att somliga barn inte spontant rör på sig särskilt mycket. Flera 

anledningar till detta lyfts fram, exempelvis kan det enligt en förskollärare handla om att 

barnen gärna sitter i någons knä, andra barn observerar mest kompisarnas aktiviteter och för 

en del barn påverkar vädret barnets agerande. Det anses således av samtliga respondenter vara 

individuellt betingat hur mycket, hur ofta samt på vilket sätt barns rörelse behövs, vilket 

tydliggörs i dessa uttalanden: 

Vi går ut allihopa och vi brukar gå ut allt mellan 2–4 ggr i veckan, lite också beroende 

på väder, lite beroende på vad vi har planerat. Vi planerar ju verksamheten utifrån 

barnens intresse och barnens behov. (Lo) 

Det märker jag på kroppsspråket inne, det brukar bli tydligt om du inte har fått gå ut 

på förmiddagen. … De behöver ut för att kunna vara koncentrerade andra stunder. 

(Robin) 

Som synliggörs i ovanstående två citat påverkas barnens utevistelse av en rad faktorer, såsom 

barnens behov och intressen. Att barns behov av rörelse påverkas beroende på vilken miljö de 

befinner sig i kan belysas utifrån teorin affordance som handlar om vilka erbjudanden som 

ges i en viss kontext (Eriksson Bergström, 2013, s. 37). Att förskollärarna delar upp barnen 

utifrån ålder skulle kunna handla om att förskollärarna tar hänsyn till barnens 

personconstraints, där barnets fysiska samt psykiska egenskaper påverkar dess 

rörelseutövande (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 115). Samtidigt kan en sådan 

uppdelning även betraktas genom uppgifts- och miljöconstraints då förskollärarna anpassar 

situationen med hänsyn till barnets behov - för att barnen ska kunna röra sig utifrån sin egen 

förmåga (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 64). På samma sätt kan beslutet att låta barnen 

själva välja när och om de vill gå ut förstås som ett sätt för förskollärarna att ta hänsyn till 

barnets personconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–116). Att barnens 

rörelseutövande påverkas av att barnet till exempel fryser eller vill sitta i knät kan kopplas 

samman med personconstraints där det fysiska samt psykiska tillståndet har betydelse för 

barnets agerande (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 115).  
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Barns rörelseutveckling 

Majoriteten av förskollärarna relaterar ofta barns rörelseutveckling till barnens ålder, där de 

äldsta barnen på förskolan betraktas som mer självständiga med en mer utvecklad motorisk 

förmåga än de yngsta barnen. Exempelvis berättar en respondent att en ettåring och en 

femåring kan ha olika förmågor rörande tempo, och en annan respondent lyfter huruvida 

barnen själva klarar av att balansera eller dra upp en pulka för backen beroende på barnets 

ålder. Dock påtalar även en förskollärare att somliga äldre barn kan ha en sent utvecklad 

motorik, vilken kan motsvara ett yngre barns motoriska utvecklingsnivå - medan yngre barn 

med en välutvecklad motorik kan ha en utvecklingsnivå motsvarande ett äldre barns. Några av 

förskollärarna framhäver även att barnens tidigare erfarenheter hemifrån kan påverka 

rörelseutövandet. Ett exempel som en förskollärare lyfter är att en del barn inte rört på sig 

mycket hemma och därmed har blivit försenade i sin motoriska utveckling. I detta 

sammanhang berättar förskolläraren vidare att barn som har svårigheter i sin rörelseförmåga 

och till exempel inte kan kasta boll, behöver extra stöttning. Stöttningen sker då i samråd med 

vårdnadshavare samt specialpedagog i vissa fall. Hur en förskollärare resonerar kring barns 

ålder i relation till rörelse  lyfts fram i nedanstående citat: 

Även om de är fem år allihop, så har du vissa som är yngre ändå i motorik, så att det 

måste ju passa alla då. (Robin) 

 

Förskollärarnas resonemang kring barnens ålder i förhållande till rörelseutövande relateras 

även till barnens tidigare erfarenheter, vilket kan analyseras utifrån affordance som hävdar 

barnets erfarenheter och bakgrund som en betydande faktor för vilka handlingserbjudanden 

som individen upptäcker i en miljö (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 147). Barnens 

utveckling påverkar därmed hur flexibel utforskandet i miljön blir (Eriksson Bergström, 2013, 

ss. 37–40). Att barnen inte klarar av att exempelvis kasta en boll skulle kunna kopplas till 

DSTs uppgiftsconstraints som handlar om att en uppgift som ligger över barnets förmåga 

skapar dåliga förutsättningar för barnet att klara av den (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, 

ss. 116–117). I detta framkommer det att en anpassning av uppgiften kan göras utifrån samtal 

med vårdnadshavare samt specialpedagog för att skapa bättre förutsättningar för barnen att 

klara av uppgiften.  
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Barns rörelse genom leken 

Alla förskollärare beskriver varierade rörelselekar och hur de kan främjas samt hindras. Att 

erbjuda barnen tillfällen att använda hela kroppen framhålls av majoriteten av respondenterna 

som viktigt, likaså att skapa möjligheter till variation i miljön för att främja barnens balans, 

koordinationsförmåga samt fin- och grovmotorik. Samtliga intervjuer genomsyras av exempel 

kring lekens betydelse för barns rörelse och utveckling, detta gäller för såväl barn- som 

pedagoginitierade lekar och aktiviteter. Att springa, balansera och klättra är de 

rörelseaktiviteter som beskrivs mest omfattande i intervjuerna. Springaktiviteterna relateras av 

alla förskollärare främst som en aktivitet barnen själva ägnar sig åt. Exempelvis påtalar en 

respondent att barnen springer vid förflyttning samt i sina egna lekar såsom “Tjuv och polis”. 

Dock kan springlekarna enligt majoriteten av förskollärarna ibland även ske i 

pedagoginitierade sammanhang. Ett exempel som framkommer i en intervju som en 

pedagoginitierad springlek är ”Kom alla mina kycklingar”. Balansövningar som exempel 

framkommer på olika vis i några intervjuer såsom att gå balansgång eller att balansera sand 

eller föremål i en skottkärra. Även att klättra beskrevs i varierade former såsom att klättra på 

en klättervägg eller i en klätterställning. Vidare beskriver alla förskollärare olika aktiviteter 

som exempel på hur barn rör sig under sin utevistelse såsom att åka pulka, gunga, gräva i 

sanden, vattenlek, snöskottning, cykling, bollekar, hoppa hopprep, hinderbanor samt att åka 

på mage, rumpa, rygg och utforska hur snabbt det kan gå. Att barnen går upp och ner i 

kuperad terräng är ett exempel på rörelseaktiviteter som upprepas frekvent som exempel av 

samtliga förskollärare. Det kan exempelvis handla om att barnen vid pulkaåkning går upp och 

ner för backen eller att de går upp och ner i trappor. Hur en förskollärare resonerar kring 

rörelse som en del av leken tydliggörs i nedanstående citat: 

..för de leker ju rörelse ute, tänker jag. Alltså när de springer och rör sig så är det i en 

lek. Det går liksom ihop. (Tintin) 

Att leken ses som betydelsefull för barns rörelse är något som även Stenberg (2007, s. 29) 

betonar, eftersom leken främjar barnens rörelseutövande naturligt. Vidare beskriver 

förskollärarna en rad olika rörelseaktiviteter som relateras både till pedagoginitierade 

aktiviteter samt barnens egeninitierade aktiviteter. I detta belyser förskollärarna variation på 

hur en specifik rörelse, exempelvis balanserande, kan utföras på olika sätt. Att barnen ges 

tillgång till varierade rörelselekar i varierande miljöer anses skapa goda förutsättningar för 

barnen att utveckla sina förmågor samt erfarenheter och motorik (Osnes Skaug & Eid Kaarby, 
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2012, ss. 155–156). Dessa varierade erfarenheter kan i sin tur, utifrån affordance, främja 

barnens förmåga att upptäcka nya erbjudanden i miljön (Eriksson Bergström, 2013, ss. 37–

40).  

8.2 Den fysiska miljön  
I detta kapitel kommer resultatet att beskrivas samt analyseras utifrån den fysiska miljöns 

betydelse. Kapitlet är indelat i två underkategorier: miljöns betydelse samt föränderliga 

faktorer.  

Miljöns betydelse  

Majoriteten av förskollärarna betonar att utomhusmiljön skapar andra förutsättningar till 

rörelse än vad inomhusmiljön gör, vilket även relateras till skilda förhållningsregler i en av 

förskollärarnas uttalanden såsom att det utomhus är accepterat att vara mer högljudd och att 

springa, medan sådana beteenden avleds eller dämpas i inomhusmiljön. Vikten av att 

utegården utformas på ett sätt som väcker barnens intresse och skapar inspiration lyfts fram av 

flera förskollärare - det anses viktigt att utegården främjar barnens lek. Förskollärarna som 

deltog i studien beskriver sina utegårdar på varierande sätt, där till exempel gungor, 

sandlådor, klätterställningar, lekstugor, rutschkanor är vanligt förekommande. Även öppna 

gräsytor och sluttningar finns tillgängligt på alla förskolors utegårdar, vilka majoriteten av 

förskollärarna påtalar att barnen ofta använder till rörelselekar. Alla förskollärare uttrycker en 

önskan om att utveckla utegårdens utformning. Exempel som en förskollärare framhäver som 

en önskvärd förändring är genom att tillföra mer vegetation. Miljöns utformning anses av 

samtliga respondenter påverka vilka aktiviteter som barnen kan och väljer att ägna sig åt, 

exempelvis framkommer det i en intervju att stora öppna ytor ofta används av barnen till 

springlekar medan en hinderbana kan utmana barnen att klättra och balansera.  I citatet 

nedanför synliggörs en förskollärares syn på miljöns betydelse för barnens rörelseutövande.  

 

Det beror på vad man har för material på gården och vad det bjuder in till. Jag tror att 

det krävs att man varierar lite, att man dels har en inspirerande utemiljö som får dem 

nyfikna att vilja röra sig och flytta på sig för att undersöka saker på gården. Och ha 

olika nivåskillnader, ha olika finmotoriska/grovmotoriska saker, att man har en 

varierad miljö för det tror jag är jätteviktigt för barns rörelseutveckling. (Kim) 
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Förskollärarnas tankar om miljöns betydelse kan analyseras utifrån affordance, genom att 

miljöns utformning skapar olika förutsättningar för olika barn att röra sig i miljön (Eriksson 

Bergström, 2013, ss. 37–38). Vidare framkommer det i resultatet att utomhusmiljön ger andra 

förutsättningar för rörelse och handling än inomhusmiljön gör, vilket även Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012, ss. 154–155) belyser. Att utomhusmiljön kan upplevas som mer tillåtande 

kan jämföras med Brodins (2011, ss. 448–450) forskning, där hon lyfter fram just en 

acceptans för rörelser och andra krav än i inomhusmiljön. Förskollärarna uttrycker ett 

önskemål om att utveckla utegården genom att till exempel tillföra mer växtlighet, vilket kan 

bidra till ökad fysisk aktivitet (Boldermann et al., 2006, s. 301).  

 

I en intervju framkommer att stora ytor även kan upplevas som negativt och skapa otrygghet 

hos en del barn, som då gärna söker sig till en pedagog. En förskollärare beskriver att den 

stora ytan kan resultera i att barn ibland kan ha svårt att få kontakt med andra barn och 

komma in i deras lekar, till exempel genom att en barngrupp hinner springa iväg innan ett 

annat barn har hunnit fram. I detta sammanhang lyfter förskolläraren fram pedagogens roll 

som väsentlig i att hjälpa barnen att känna sig trygga och komma in i leken. I en intervju 

samtalar förskolläraren om betydelsen av att anpassa lösa och fasta material efter barnens 

behov och kunskapsnivå, vilket anses främja barnens delaktighet. Förskolläraren menar att 

om exempelvis en klätterställning endast är anpassad för somliga barns behov och 

kunskapsnivå, kan det påverka vissa av barnens självkänsla negativt som ej klarar av att 

klättra lika högt som de andra. Hur en förskollärare resonerar kring materialets betydelse och 

dess tillgänglighet för barnens rörelseaktiviteter beskrivs i detta uttalande: 

 

Jag tänker att på en gård, eller även inne, så måste det ju finnas något för alla. Alla 

kanske inte vill leka i en sandlåda, du måste ha tillgång att välja olika aktiviteter. 

(Robin) 

 

Exemplet med klätterställningen kan utifrån DST förstås genom såväl personconstraints- som 

uppgiftsconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–117), där uppgiften (att 

klättra upp) för en del barn kan vara för svår samtidigt som barnets fysiska och psykiska 

egenskaper och färdigheter innebär en begränsning för en del barn. Förskollärarna i denna 

studie belyser således vikten av att utegården är tillgänglig och anpassad efter samtliga barn, 

enligt Brodin (2011, s. 445) kan detta medverka till att barn känner sig inkluderade. Att en 

stor öppen yta kan upplevas som negativt för barnens rörelseutövande kan förstås utifrån 
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teorin om affordance, där de erbjudanden som miljön bjuder in till är beroende av vem som 

utforskar det samt i vilken kontext hen befinner sig i (Eriksson Bergström, 2013, s. 37). 

Utifrån DST kan detta förstås som att barnets personconstraints påverkar rörelseutövandet 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–116), då barnets psykiska egenskaper har 

betydelse, såsom otrygghet.  

Föränderliga faktorer  

Samtliga intervjuade förskollärare uppger att de har tankar om hur utegården ska kunna 

utvecklas, där en förskollärare i detta sammanhang påtalar att det är svårt att genomföra 

sådana förändringar av ekonomiska skäl. Exempel på önskvärda förändringar som lyfts i en 

intervju är att skapa mer kuperad terräng samt tillföra ytterligare löst material. Tillgången till 

löst material anses av samtliga respondenter ha stor betydelse för vilka aktiviteter barnen 

ägnar sig åt och hur aktiviteterna utvecklas. Att det till exempel finns innebandyklubbor och 

bollar lyfts fram av en förskollärare som ett exempel på en förutsättning för att barnen ska 

kunna ägna sig åt sådana aktiviteter. Material såsom brädor används på en av förskolorna för 

att bygga olika rörelsebanor. En förskollärare uppger även att de ibland väljer att inte öppna 

förrådet, vilket resulterar i att barnen istället ägnar sig åt andra typer av aktiviteter vid 

utomhusvistelsen, vilket förskolläraren anser främja andra delar av barnens motoriska 

utveckling.  Vidare uppger två av förskollärarna att barn ofta använder miljön eller material 

på ett sätt som inte alltid stämmer överens med förskollärarnas tankar kring materialet. Ett 

exempel på detta som en förskollärare lyfter är att den förskolan har valt att tillföra lösa 

stubbar till miljön, i syfte att dessa ska användas för att bygga hinderbanor och för att barnen 

ska kunna klättra på stubbarna. Barnen väljer dock att använda stubbarna till helt andra lekar. 

Exempel på hur barnen kan använda material på sitt eget vis framkommer i nedanstående 

citat: 

 

Det är rollekar ute och jag tycker de leker med stor inlevelse och fantasi här. Det 

gäller att det kan finnas rekvisita, eller vad man ska säga, i förrådet som uppfyller det 

de håller på med. Sen kan man ju göra om en träkloss till en tårta också. Det behöver 

ju inte vara utformat så, men att det finns saker du kan fantisera runt själv. (Robin) 

 

Och sen brukar vi medvetet inte öppna förrådet och ta ut saker. Ibland har vi det låst 

för att de ska få använda sin fantasi och då blir det en helt annan lek också. Då 

använder de hela kroppen mer, de klättrar på det som finns ute på gården, medan så 
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fort man öppnar förrådet kanske det blir finmotoriska rörelsesaker, vilket också är 

jätteviktigt men det är bra att variera lite.  (Kim) 

 

Beslutet att stundtals inte öppna förrådet, och därmed begränsa barnens tillgång till en del 

föremål, kan tolkas som att förskolläraren medvetet förändrar miljöconstraintsen (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116) i syfte att inspirera barnen att använda andra delar av den 

fysiska utomhusmiljön. På så sätt leder ställningstagandet även till att uppgiftsconstraintsen 

påverkas (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117), då barnen till exempel inte kan 

spela innebandy utan tillgång till boll och klubba utan får ägna sig åt andra aktiviteter. Att 

barnen använder material på ett sätt som inte är förväntat hos de vuxna kan statuera som 

exempel på hur erbjudanden som finns i den fysiska miljön är beroende av såväl kontexten 

som av personen som utforskar erbjudandet (Eriksson Bergström, 2013, s. 37). Exemplet som 

en förskollärare ger kring hur barnen använder träklossar som substitut för en tårta visar hur 

barnets fantasi och tidigare erfarenheter påverkar föremålets tänkta handlingserbjudande 

utifrån teorin om affordance (Eriksson Bergström, 2013, s. 39). 

   

Miljön skapar olika erbjudanden och förutsättningar beroende på årstid och väderlek enligt 

flera av respondenterna. På två av förskolorna förekommer det till exempel vattenlek av olika 

slag på sommaren - vilket inte finns tillgängligt under vinterhalvåret. En förskollärare hävdar 

att kyla kan påverka miljön i form av att exempelvis sanden blir hård, vilket gör det svårt för 

barnen att använda sandlådan under vissa delar av året.  Vidare skapar till exempel snö andra 

förutsättningar för lek och rörelse än barmark enligt en förskollärare. I detta lyfter 

förskolläraren fram att barnen ofta använder sluttningar samt kullar till att åka pulka eller 

stjärtlapp då det finns snö, medan samma område används för att krypa, rulla eller kana ner 

för under andra delar av året. Liknande beskrivningar kan synliggöras i samtliga 

respondenters uttalande. En av förskollärarna säger:  

 

Vi har de här backarna, gården sluttar ju lite. Så på vintern är de upp och ner och med 

stjärtlapparna och på sommaren då åker de rutschkanan också, upp och ner för den. 

(Charlie) 

Barnens förutsättningar till rörelseaktiviteter utomhus påverkas därmed av vädret och de 

möjligheter och begränsningar som det innebär. Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, ss. 155–

156) diskuterar detta fenomen och menar även att dagsljuset har betydelse för barns 
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rörelseutövande, detta är dock inte något som deltagarna i denna studie lyfter. Förändrade 

årstider och väderlekar kan utifrån DST tolkas som en förändring i såväl miljöcontstraints 

som uppgiftsconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117), där exempelvis en 

snötäckt backe ger möjlighet till pulkaåkning medan en grästäckt backe ger andra möjligheter. 

Samma område, det vill säga backen, kan vidare förstås utifrån teorin om affordance som att 

olika erbjudanden skapas beroende på förändringar i underlaget (Eriksson Bergström, 2013, s. 

38). 

8.3 Pedagogens roll 
I detta kapitel kommer förskollärarnas syn på pedagogens roll att redovisas samt analyseras. 

Kapitlet är indelat i två underkategorier: den didaktiska pedagogen samt att skapa trygga 

förhållanden.  

Den didaktiska pedagogen 

Samtliga förskollärare talar om tillfällen då barnen inte rör på sig av olika anledningar. I detta 

sammanhang förklarar en förskollärare att detta kan leda till något negativt för barnen såsom 

att de kan börja frysa om det är kallt ute. I de fall barnen inte rör på sig försöker samtliga 

respondenter att arbeta extra med att stötta barnen att komma igång med rörelse. Några 

förskollärare talar om att de i sådana fall kan starta upp en lek tillsammans med barnen. 

Vidare belyser en förskollärare hur de kan instruera barnen att genomföra olika rörelser 

genom att demonstrera dem, exempelvis att pedagogen kryper för att visa barnen hur de kan 

krypa. Två av förskollärarna berättar att de använder sekvenskort samt kort på teckenspråk 

som stöd på förskolan då pedagogerna bedömer att barnen behöver extra stöd att komma 

igång eller förstå instruktioner till en rörelseaktivitet. Genom dessa kort kan pedagogerna 

initiera en aktivitet berättar en av förskollärarna i intervjun.  

Vi har sekvenskort. Och då har vi valt ut allt vi gör ute, för vi anser att allting är 

motorik. Om du sitter och jobbar i sanden… eller om du springer upp för kullen och 

gör kullerbyttor ner och så, då använder vi dem - vi kan visa vad vi ska göra. (Alex)  

Att använda sekvenskort samt kort på teckenspråk som ett verktyg för att stötta barnen kan 

likna en anpassning av en uppgift för att skapa bättre förutsättningar för alla barns olika behov 

att klara av den (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117). Att förskollärarna själva 

instruerar barnen olika rörelser som de ska genomföra kan skapa goda förutsättningar att 

förstå uppgiften då barnen kan härma pedagogen (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 
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68).  Vidare betonar även förskollärarna ett samband mellan miljön och barnets rörelse, vilket 

överensstämmer med vad som kan beskrivas som självorganisering, där kroppen förhåller sig 

till de yttre faktorerna (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 112).  I detta kan en liknelse 

även göras mellan affordance och DST där barnets fysiska egenskaper som beskrivs inom 

personconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–116) förhåller sig till miljön 

och vilket erbjudande miljön skapar mellan dem (Eriksson Bergström, 2013, s. 37). 

Ett upprepat uttalande från flera av förskollärarna är hur betydelsefull deras egen utstrålning 

och attityd är i arbetet med barnen, en förskollärare betonar att en positiv inställning anses 

påverka även barnets inställning och resultera i glädje i barngruppen. En annan förskollärare 

belyser vikten av att som pedagog kontinuerligt uppmärksamma barnens behov och stötta 

dessa, exempelvis genom att hjälpa till att dra en pulka uppför backen ifall barnen ej klarar av 

att dra den själv. Förskolläraren säger att de genom att bry sig om barnen kan skapa 

förutsättningar för att främja barnens utveckling och lärande.  

Om de vill komma upp och gå balansgång men de kommer inte upp, då kan de inte 

utföra den aktiviteten. Eller klättra upp för kullen - kanske behöver de hjälp att dra upp 

en pulka. Om vi inte hjälper dem kan de inte åka pulka, tänker jag. De som är stora 

klarar ju av det, men de små gör inte det. Vi har barn som går balansgång själva, det är 

inget hinder, men om vi inte hjälper de som inte kan så kan de aldrig lära sig 

heller.  (Alex)  

Förskollärarna belyser vikten av att finnas där för barnen och stötta dem i eventuella hinder 

som uppstår, så att de kan klara av rörelseuppgiften de ställs inför. Här kan en tydlig koppling 

göras till DST uppgiftsconstraints, där uppgiftens utformning bör anpassas efter barnens nivå 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117).  

Samtliga förskollärare betonar barns egeninitierade lek som viktig och det framkommer i flera 

av intervjuerna att det är av betydelse att inte planera för allt, utan skapa utrymme för barnen 

att själva styra sin lek och välja aktivitet på utegården. Vidare lyfter flera av förskollärarna 

betydelsen av att observera barnen i utomhusmiljön och utifrån detta arbeta för att främja 

barnens lärande och utveckling ytterligare. Något som varierar i förskollärarnas uttalande är 

huruvida de planerar undervisningsmoment med rörelse i fokus på utegården eller inte. Några 

av förskollärarna planerar varje dag, både ute och inne. En av förskollärarna betonar att de 

utgår från barnens behov och intressen samt aktuella styrdokument i planerandet och 
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genomförandet av rörelseaktiviteter. Att barnen ges möjligheter att delta i planerade 

aktiviteter anses av majoriteten av förskollärarna vara en betydande faktor för att främja den 

fria leken. Några förskollärare planerar ofta rörelseaktiviteter inomhus men undervisar barnen 

främst via spontant uppkomna situationer vid utomhusvistelsen. En anledning som en 

förskollärare uppger angående varför hen väljer att inte planera rörelseaktiviteter utomhus är 

då det anses vara mer betydelsefullt att ge barnen utrymme för sina egeninitierade lekar på 

utegården. I detta uttalande påtalar förskolläraren att utegården är en slags frizon för barnen 

där aktiviteter och lekar sker på barnens initiativ.  

Barnen behöver rörelse, barnen behöver utmanas, barnen behöver ha aktiviteter. 

Samtidigt behöver barnen också bara få vara där de är i sitt. (Charlie) 

Att det anses betydelsefullt att planera rörelse på utegården kan innebära att förskollärarna 

skapar möjligheter för barnen att uppleva utomhusmiljön med variation på erbjudanden samt 

aktiviteter, vilket även Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012, s. 155) belyser. Dock anser flera 

av förskollärarna att barnens fria lek är viktigare, vilket resulterar i att pedagogerna fokuserar 

på att stötta barnen i deras egeninitierade rörelselekar snarare än att introducera planerade 

aktiviteter. Detta kan anses vara en metod för att skapa mer utrymme för barnen att hitta sina 

egna platser i en vuxenstyrd miljö (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 145–147). 

Förskollärarna i studien belyser vikten av att observera barnen, vilket ligger till grund för 

arbetet i barngruppen. Detta kan relateras till Bjørgen och Svendsen (2015, s. 268) som 

belyser vikten av att vara lyhörd för barnens behov, vilket beskrivs vara betydelsefullt för 

utvecklingen av barnens fysiska förmåga. Att ta hänsyn till varje barns behov samt intresse i 

utformning av miljö samt uppgift skulle kunna kopplas till uppgiftsconstraints som handlar 

om att den uppgift barnet ställs inför bör ligga nära det som barnet klarar av (Osnes, Skaug & 

Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117). Att förskollärarna beskriver att de intar en aktiv roll på 

utegården och stöttar samt utmanar barnen i såväl pedagog- som barninitierade aktiviteter kan 

ses som en kontrast mot Mårtensson (2004, s. 44) påstående om att pedagogerna ofta är mer 

passiva i utomhusmiljön.  

Att skapa trygga förhållanden 

Vikten av att skapa trygga förhållanden är något som lyfts frekvent av samtliga respondenter 

under intervjuerna, exempel som framkommer är att såväl skapa säkra fysiska miljöer som att 

skapa trygghet hos enskilda barn och barngruppen. Ett område som samtliga deltagare belyser 

är att utegårdens utformning påverkas av säkerhetsaspekter och att utegårdens utformning i 
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sin tur påverkar pedagogernas samt barnens förhållningssätt samt agerande i utomhusmiljön. 

Det kan exempelvis enligt en förskollärare handla om att miljön är utformad på ett sätt som 

möjliggör för pedagogerna att ha uppsyn över barnen samt att gården är inhägnad av ett 

staket. Säkerhetsaspekten beskrivs handla om konkret material av samtliga förskollärare, där 

en förskollärare lyfter fram klätterställningar som exempel och att dessa ska vara utformade 

och godkända för att användas i barngrupp. Vidare lyfter flera av förskollärarna fram 

placeringen av materialet som en viktig aspekt att ta ställning till, då detta kan medföra att 

barnens skaderisk kan reduceras. En förskollärare berättar att deras förskola med anledning av 

detta har flyttat på en stuga för att eliminera risken att barnen åker pulka och slår ut tänderna. 

En del material, såsom cyklarna, är något som betraktas av flera förskollärare som ett medel 

för att främja barns rörelseutövande. Samtidigt betonar två förskollärare på två olika förskolor 

att just cyklarna kan innebära en säkerhetsrisk, då det finns risk för att barnen kan krocka med 

varandra och skada sig. En förskola har med anledning av detta valt att ta bort cyklarna helt, 

medan en annan istället försöker säkerställa en trygg användning av cyklarna genom att ge 

barnen riktlinjer kring hur och var cyklarna får användas på utegården. I sammanhanget lyfter 

även fyra av förskollärarna en önskan om att ha större möjlighet att använda även annat 

material, som inte ursprungligen är tänkt som material till en förskola. Sådant material kan 

enligt en förskollärare vara stubbar och en annan förskollärare pratar om däck. Just däck 

används på en förskola medan de andra väljer bort det på grund av eventuell skaderisk 

rörande exempelvis kemikalier och miljöpåverkan.  

 

Idag finns det jättemycket restriktioner på vad man får ha på gårdar eller inte. Man får 

kämpa lite, för det är inte alltid tillåtet att kanske ha stubbar som barnen kan klättra på. 

(Charlie) 
  

Material som finns tillgängligt och den fysiska miljöns utformning anses därmed påverka 

barnens genomförande av rörelser, vilket enligt DST kan förstås som en förändring av 

miljöconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 116), där såväl pedagogens 

förhållningssätt samt materialet som erbjuds har betydelse för barnets agerande.  

 

Fyra respondenter uppger att de tar hänsyn till det rådande vädret, ett par uppgav att de 

stannar inne med barngruppen vid alltför låga temperaturer. Två förskollärare betonar även att 

då barnen saknar ändamålsenliga kläder beslutar de ofta att stanna inne med hela 

barngruppen, till exempel då barn saknar regnkläder. Även alltför trånga kläder anses av två 
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förskollärare kunna hämma barnens rörelseutövande, för att förekomma detta problem för 

dessa förskollärare kontinuerligt samtal med barnens vårdnadshavare. Vidare anser flera 

förskollärare att is och snö innebära en ökad risk för halka och skada, framför allt hos de 

yngre barnen. Vid områden där det förekommer rörliga lekar, såsom vid en backe som 

används till såväl pulkaåkning som klättring, låter två av pedagogerna barnen ha  hjälmar 

vintertid i syfte att skydda barnen. En förskollärare uppger att en del barn rör sig mindre och 

istället blir stillasittande eller stående vid detta underlag och att detta kan resultera i att barnen 

börjar frysa. En pedagog uppger att hen vid dessa tillfällen skapar en rörelseaktivitet i syfte att 

öka barnens blodcirkulation. Vidare lyfter två av förskollärarna även fram vårdnadshavares 

syn på förskolans tid utomhus som ett möjligt hinder, då en del familjer väljer att stanna 

hemma om temperaturen är för låg, vilket framgår i citatet nedan: 

    

Det kan uppstå väldigt mycket olika frågor från föräldrarna om hur vi gör eller inte 

gör. Ett exempel kan vara om det är kallt så kommer dem inte hit - barnen kan bli 

sjuka om vi går ut. (Alex 

I citatet ovan synliggörs hur vårdnadshavarnas inställning påverkar barnets förutsättningar till 

rörelseaktiviteter på förskolans utegård. Att förskollärarna tar hänsyn till barnets bakgrund 

och erfarenheter från hemmet är enligt affordance faktorer som har betydelse för barnets 

förhållningssätt (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 147–148). Likaså framställs flera 

ställningstaganden som förskollärarna gör i förhållande till vädret. Liksom i tidigare analys 

påverkar miljöns utformning, det vill säga miljöconstraints, samt omgivningen barnens 

rörelseutövande (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 116). I sammanhanget påpekas även 

att barnets kläder samt hjälm påverkar barnens förutsättningar till rörelseaktiviteter. Utöver 

detta skapar vädret nya uppgifter, vilket tolkas som att uppgiftconstraintsen förändras utifrån 

klimatet och årstiderna (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117). Vidare kan barnens 

stillasittande och förändrade rörelsemönster vid halka vara ett exempel på barnens 

självorganisering och kan därtill tolkas som att barnen anpassar sina frihetsgrader efter 

underlaget för att inte riskera att halka (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 112–113). 

Detta kan således även analyseras genom affordance där barnets förutsättningar i förhållande 

till miljön skapar ett visst erbjudande. Då barnets fysiska egenskaper ändras, på grund av 

miljöns förutsättningar, kan barnet erbjudas andra aktiviteter (Eriksson Bergström, 2013, s. 

37).  
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I kontrast till vinterns begränsningar lyfts stark sol och höga temperaturer fram av tre av 

förskollärarna i studien, även detta väder anses påverka barnens förutsättningar till rörelse. En 

förskollärare berättar att de ibland väljer att genomföra verksamheten inomhus för att skydda 

barnen från solens strålar då utegården saknar skugga på stora områden. En annan 

förskollärare uppger att höga temperaturer påverkar barnens energi negativt, då de tappar 

orken till lek och rörelse.  

Det är alldeles för mycket öppna ytor som gör att barnen blir så varma och inte orkar 

röra sig för att det blir för hett. (Kim)  

  

Och också under sommartid, för nu är det faktiskt vinter, då går vi inte ut mitt på 

dagen mellan klockan elva och två, för då är solen som starkast. Vi har som sagt små 

barn, och det är väldigt lite skugga på hela gården mitt på dagen. Så det kan vara 

skadligt för barnen. (Lo) 

 

Att några av respondenterna i studien lyfter fram stark sol samt höga temperaturer som en 

faktor av betydelse för barnens utevistelse kan analyseras utifrån  DST där miljöconstraints 

påverkar barnets personconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–117), det vill 

säga att den varma temperaturen i utomhusmiljön påverkar barnets egen kroppstemperatur, 

vilket i sin tur påverkar barnets rörelseutövande. Resonemanget kring att erbjuda barnen 

skugga för att skydda sig från solens strålar styrks av Boldemann et al. (2006m ss. 301, 307) 

som hävdar att för mycket solljus kan ha en negativ inverkan på barnens mående samt 

rörelseutövande.  

 

Att skapa trygga förhållanden handlar enligt majoriteten av respondenterna till stor del om att 

stötta barnen och arbeta för att de ska känna sig trygga i situationen. Ett konkret exempel som 

en förskollärare lyfter fram är att stötta barnet fysiskt genom att hålla barnets hand då hen ska 

balansera på något, en annan förskollärare betonar även vikten av att stötta barnet psykiskt 

genom att uppmuntra barnet att våga prova något. Vikten av att genomföra observationer och 

vara lyhörd för barnens behov framhävs som grundläggande av flera förskollärare, för att till 

exempel kunna identifiera de barn som behöver stöd av pedagogen för att komma in i andra 

barns lek. En förskollärare framhäver vikten av att sätta gränser för vilken typ av 

rörelseutövande som är okej vid olika platser, då exempelvis yngre barn kan bli skrämda av 
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äldre barn som springer och rör sig snabbt där de yngre barnen befinner sig. Detta förtydligas 

genom citatet nedan: 

 

Och det är viktigt att alla ska trivas ute och vara trygg ute, för den här gården är 

ganska stor också. Man måste våga ge sig ut och det är inte säkert att man törs det, 

tänker jag.  (Tintin) 

 

Tintin uttrycker här en medvetenhet om att barnen har olika behov av stöd och att det är 

viktigt att barnen är trygga. Respondenternas resonemang belyser vikten av att utgå från 

barnens individuella behov och förutsättningar för att kunna möta deras behov av trygghet i 

utomhusmiljön, vilket enligt DST kan tolkas som att förskollärarna tar hänsyn till barnets 

personconstraints (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 115–116). Att stödet samt 

utmaningar anpassas efter det aktuella barnet kan tolkas som att förskollärarna medvetet 

förändrar såväl miljöconstraints som uppgiftsconstraintsen (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 

2012, ss. 116–117) för att skapa positiva förutsättningar för barnet att lyckas med en 

rörelseaktivitet.  

9. Diskussion 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion, i vilken 

studiens slutsats även kommer att presenteras. Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt 

forskning att redogöras.  

9.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras och hur valet av metod kan ha påverkat 

studien.  

 

Sammantaget var det två rektorer som avböjde erbjudandet om att delta i studien, anledningen 

till detta motiverades dock inte. Utifrån den information som vi givit i informationsbrevet kan 

deltagare när som helst under processens gång välja att avbryta sitt deltagande, med hänsyn 

till detta efterfrågades därför inte heller ytterligare information om varför de valde att inte 

delta. Då den nya förskolan som valdes ut var lokaliserad i samma område fick vi ändå 

tillgång till respondenter som arbetar i det område vi önskade, vilket ansågs likvärdigt med de 

två förskolorna som tackade nej till deltagande. Vi kan inte säga något om hur detta eventuellt 

kan ha påverkat resultatet då vi inte vet anledningen till varför de inte ville delta. Beslutet att 
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använda förskolor i såväl stadsmiljö som förort och landsbygd togs då vi ville ha ett brett 

underlag. Förskolornas lokalisation är dock inte något som vi upplevde påverkade 

förskollärarnas resonemang och didaktiska ställningstaganden. Om vi hade valt att även 

inkludera andra grönområden skulle resultatet från studien möjligtvis ha blivit annorlunda, då 

till exempel naturlig skog är mer kuperad än en gräsmatta på förskolans utegård, vilket kan 

påverka förskollärarnas agerande och barnens rörelseutövande.  

 

Valet att använda sig av semistrukturerade intervjuer, med en kvalitativ ansats, möjliggjorde 

för oss att ta del av förskollärarnas tankar kring rörelse i förskolans verksamhet på ett djupare 

sätt än exempelvis en datainsamling via enkäter skulle göra. Genom att använda 

semistrukturerad intervjuguide som grund behölls fokus under samtalet på ämnet och syftet 

med studien, samtidigt som vi hade möjlighet att ställa följdfrågor samt be respondenterna 

förtydliga sådant de sade. Datainsamlingen ansågs därmed ge ett brett underlag inför 

analysarbetet. Inledningsvis diskuterades även huruvida intervjuerna skulle kompletteras med 

fältstudier/observationer, då denna datainsamlingsmetod skulle kunna bidra med information 

om hur de aktuella utegårdarna är utformade samt kompletterande information om hur 

förskollärarna arbetar. Att genomföra observationer valdes dock bort, då metoden inte skulle 

ge information om förskollärarnas förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden. 

Metoden skulle därmed inte bidra med information som kan svara på syftet, utan skulle kräva 

att vi i sådana fall skulle göra egna tolkningar av till exempel pedagogernas agerande. Vidare 

upplevde vi en risk med att intervjuer i kombination med observationer snarare skulle kunna 

resultera i en jämförelse mellan vad pedagogerna säger och vad de gör, vilket inte var vårt 

syfte.  

  

Att intervjuerna spelades in med ljudupptagning kan enligt Löfgren (2014, ss. 150) leda till att 

intervjuaren kan bibehålla fokus på att lyssna på respondenten och ställa adekvata följdfrågor, 

vilket vi upplevde var en fördel med metoden. Samtidigt kan det faktum att intervjun spelades 

in ha påverkat respondenterna negativt, såsom genom ökad stress eller nervositet. Detta är 

dock inte något som vi märkte, utan vår upplevelse är att samtalen flöt på obehindrat. 

Samtliga respondenter hade innan intervjun ägde rum tagit del av skriftlig information 

angående examensarbetets syfte, men hade ej fått tillgång till intervjuguiden. Att 

förskollärarna hade haft en del tid på sig, mellan bokningen av intervjun till dess 

genomförande, att reflektera över ämnet rörelse ansågs positivt. Samtidigt är vi medvetna om 

att respondenterna kan ha svarat sådant de förväntade sig att vi ville höra. Samstämmigheten 
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som ändå rådde mellan de intervjuades svar och den bild de beskrev av verksamheten har 

trots detta lett till att vi känner oss trygga i att respondenternas svar speglar den faktiska 

verkligheten utifrån deras situation. 

 

Respondenterna på de valda förskolorna valdes ut av rektorerna, vilket kan innebära att 

förskollärare av andra åsikter inte har synliggjorts i denna studie. En begränsning i denna 

studies metod är just att endast sex förskollärare har intervjuats. Detta innebär att resultatet för 

studien inte kan generaliseras till större populationer (Sohlberg & Sohlberg, 2019, s. 161), 

vilket dock inte har varit vårt syfte med studien.  

9.2 Resultatdiskussion   
I denna del kommer studiens resultat att diskuteras. Studiens syfte är att bidra med kunskap 

om förskollärares förhållningssätt samt didaktiska ställningstaganden om barns 

rörelseaktiviteter på förskolans utegård. De frågeställningar som besvaras i uppsatsen är hur 

förskollärare resonerar kring barns rörelseaktiviteter i förskolan, vilka fysiska faktorer som 

förskollärare anser vara väsentliga i utformningen samt användningen av utegården för att 

främja barns spontana och pedagoginitierade rörelseaktiviteter. Även frågeställningen kring 

hur förskollärare beskriver sitt arbete med att skapa förutsättningar för barns spontana 

rörelseaktiviteter på utegården samt arbetet med pedagoginitierade rörelseaktiviteter på 

utegården kommer att diskuteras. 

 

Studien visar att samtliga förskollärare beskriver barns rörelse som ett naturligt behov de har 

inom sig, där barnen ägnar sig åt såväl grov- som finmotoriska rörelser. Fysisk aktivitet anses 

vara hälsofrämjande för både den fysiska samt psykiska utvecklingen (Sollerhed, 2019b, s. 1). 

Detta synliggörs även i den aktuella studiens resultat där förskollärarna beskriver rörelse som 

en faktor av betydelse för barns kognitiva, sociala, emotionella samt fysiska tillstånd. Hur 

förskollärarna resonerar kring vikten av barns rörelse stämmer även överens med vad 

forskning säger om hur barns motoriska förmåga påverkar den kognitiva förmågan, där minne 

samt självkontroll tas upp som exempel (Gottwald, Achermann, Marciszko, Lindskog & 

Gredebäck, 2016, s. 1).  Då många barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan (SCB, 

2019) har förskolläraren en viktig roll i att skapa möjligheter för barnen att uppnå WHO:s 

rekommendationer angående daglig fysisk aktivitet (WHO, n.d), vilket förskollärarna i denna 

studie gör i varierande grad och på olika sätt. Förskollärarnas syn på rörelse anser vi kunna 

påverka deras didaktiska ställningstaganden - om de ej hade ansett att rörelse är viktigt att 
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arbeta med skulle det därmed kunna resultera i att utbildningen inte prioriterar barns 

rörelseutövande. Detta kan i sin tur innebära att förskollärarna i förekommande fall skulle inta 

ett mer passivt förhållningssätt och istället låta barnen ägna sig åt enbart egeninitierade 

aktiviteter, vilket på lång sikt skulle kunna innebära att barnens utveckling samt hälsa 

påverkas negativt. Förskollärarnas beskrivning av utegårdarna stämmer överens med 

Mårtenssons (2004, ss. 66, 84) beskrivning av hur förskolegårdar kan vara utformade, många 

uttrycker dock önskemål om att ha större möjligheter att förändra utemiljön. Dock påtalas det 

att det finns begränsningar i huruvida förskolan kan göra önskvärda förändringar eller inte, 

såsom ekonomiska skäl eller säkerhetsaspekter.  

 

Att förskollärarna anser att miljöns utformning har betydelse för barnens rörelse och lekar kan 

styrkas av Mårtensson (2004, s. 6) påstående om att barnen använder utomhusmiljön om den 

upplevs som lockande. Vidare kan lekens betydelse för barns rörelse synliggöras i samtliga 

förskollärares uttalanden. Enligt förskollärarna ägnar barnen en stor del av sin tid till att leka, 

vilket anses vara av betydelse för just rörelse. Detta resonemang styrks genom läroplanen för 

förskolan som lyfter fram lekens betydelse för barns motoriska utveckling, då leken kan skapa 

utmaningar som främjar den motoriska utvecklingen (Skolverket, 2018, s. 8). Vidare beskrivs 

leken som betydelsefull för att barnen ska kunna ge utlopp för sitt inre behov av att röra sig 

(Stenberg, 2007, s. 29). Den typ av lek som pedagogerna beskriver har ofta inslag av 

grovmotoriska rörelser, såsom att klättra, springa samt spela boll. Detta skulle kunna vara en 

konsekvens av att förskollärarna medvetet väljer att lyfta fram lekar där rörelse av högre 

intensitet är i fokus, eftersom den aktuella studien handlar om barns rörelse på förskolans 

utegård. I de fall förskollärarna skulle samtala om barns rörelse utifrån en annan kontext, 

exempelvis utifrån inomhusmiljön, skulle det troligtvis bli mer fokus på barns lugnare 

rörelselekar och aktiviteter såsom rollekar eller att pärla. Detta eftersom att förskolans utegård 

skapar andra erbjudanden av aktiviteter än inomhusmiljön gör (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 

2012, ss. 154–155).  

 

Som vi tidigare beskrivit i bakgrunden har synen på utomhuspedagogiken förändrats, från att 

utgå från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där leken var central, till att idag ofta 

fokusera på ämneskunskaper och lärande (Sjöstrand Öhrfelt, 2014, s. 118). Sedan den nya 

reviderade läroplanen börjat användas i verksamheten har leken återigen blivit mer 

framträdande (Skolverket, 2018, s. 8). Resultatet i denna studie kan dock belysa båda 

synsätten – rörelse lyfts fram som ett medel för att främja barnens språkutveckling, samtidigt 
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som leken ges en viktig roll. Detta tolkar vi som att förskollärarna som deltagit i denna studie 

anser att leken i sig är viktig, där barnen ges möjligheter att hitta egna platser i miljön och att 

deras aktiviteter inte styrs mot specifika ämneskunskaper och lärande. Trots att leken anses ha 

ett egenvärde i sig själv, relaterar dock flera av förskollärarna i studien leken till utveckling 

inom olika rörelseaktiviteter, såsom motorik och koordination, vilket vi anser innebära att den 

”fria leken” ges utrymme i syfte att främja barnens utveckling inom exempelvis rörelse.  

 

Idag rör sig barn för lite (Sollerhed, 2019b, s. 7) och eftersom barn spenderar stor del av sin 

vakna tid på förskolan blir den en viktig arena för rörelseutövandet (Folkhälsoguiden, u.å.).  I 

resultatet framkommer att förskollärarna anser att barnen kan behöva gå ut för att få sitt 

rörelsebehov tillfredsställda, samt att barnen därtill ges stora möjligheter att ägna sig åt fysisk 

aktivitet utomhus. Att en del barn samtidigt blir mindre fysiskt aktiv utomhus anses av 

förskollärarna kunna bero på begränsningar i den fysiska miljön, såsom för mycket snö, ej 

anpassat eller säkert material. En annan aspekt skulle kunna handla om att barnen inte känner 

sig trygga i själva uppgiften som de står inför, exempelvis om uppgiften ej är anpassad efter 

barnets individuella förutsättningar (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, ss. 116–117). Detta 

anser vi vara ett tydligt exempel på vikten av att pedagogerna uppmärksammar barnens 

behov, intressen och förutsättningar, i syfte att kunna stötta samtliga barn i deras utveckling. 

Vi anser vidare att pedagogerna visar stor kännedom kring deras aktuella barngrupp och 

anpassar såväl stöd som utmaningar utifrån barnens behov, vilket enligt Johansson och 

Hammar (2013, ss. 41–43) bidrar till att barnens självkänsla kan stärkas. Agerandet går även 

hand i hand med gällande styrdokument, där såväl barnkonventionen (Barnombudsmannen, 

u.å.) som läroplanen (Skolverket, 2018, s. 9) fastslår att utbildning för barn ska ge varje 

enskilt barn förutsättningar att utveckla bland annat sin fysiska förmåga.  

 

Samtliga förskollärare resonerar kring barnens ålder som betydelsefull för barns rörelse. Detta 

tolkar vi dock inte som att förskollärarna anser att barnens rörelseutveckling sker utifrån ett 

stadietänk, då pedagogerna även betonar att tidigare erfarenheter, intresse samt behov har stor 

betydelse för hur de tar sig an en rörelseuppgift. Varför förskollärarna till viss del belyser 

ålder som en betydande faktor skulle kunna handla om att barnens ålder påverkar vilka 

tidigare erfarenheter barnen har. Ett exempel på detta skulle kunna vara att en femåring har 

upplevt fler somrar än en ettåring har, vilket kan innebära att femåringen har fått fler tillfällen 

att uppleva exempelvis vattenlek på förskolan och därför har större erfarenheter av detta. 

Samtidigt belyses att yngre barn kan ha en mer välutvecklad motorik inom vissa områden än 
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äldre barn, vilket på motsvarande sätt skulle kunna innebära att det yngre barnet har fler och 

bredare erfarenheter än det äldre barnet inom det rörelseområdet. Detta är även något som 

enligt affordance kan ha betydelse för vilka erbjudanden barnen upptäcker i en miljö 

(Eriksson Bergström, 2013, ss. 37–40).  

 

Resultatet från studien visar att förskollärarna arbetar på olika sätt för att främja barnens 

grundläggande rörelseförmågor, FMS. Genom att skapa förutsättningar för barnen att 

exempelvis balansera, hoppa samt leka bollekar vävs de tre grundläggande färdigheterna inom 

FSM som Ozmun och Gallahue (2016) beskriver, enligt Sollerhed (2019b, ss. 2–3), in i det 

vardagliga arbetet i förskolan. Förskollärarna som deltog i denna studie nämner dock inte 

något om vikten av rörelseaktiviteter inför barnets kommande utveckling, utan fokuserar 

istället på de konsekvenser rörelseaktiviteter har för barnet just nu. Förskollärarna framhåller 

miljöns utformning som en förutsättning för att barnen ska kunna ges många olika 

erbjudanden. Genom att skapa varierade miljöer kan alla barn ges möjligheter att röra på sig i 

en miljö som är anpassad utifrån deras behov.  Pedagogerna lyfter alltså fram vikten av att 

uppmärksamma barnens behov och finnas där för dem då de behöver stöd, vilket tyder på en 

samstämmighet med Bjørgen och Svendsens (2015, s. 268) forskning som belyser just detta 

som positivt för barnens deltagande i rörelseaktiviteten.  

 

I resultatet framkommer att förskollärarna gör flera didaktiska ställningstaganden och 

använder olika metoder för att främja barnens rörelseaktiviteter. Detta gäller för såväl barn- 

som pedagoginitierade aktiviteter, i de pedagoginitierade aktiviteterna så gäller det både 

spontana samt planerade aktiviteter på utegården. De spontana aktiviteterna verkar dock 

vanligast förekommande på två av de tre förskolorna som deltog i studien, vilket stämmer 

överens med vår tidigare bild av att planerade undervisningstillfällen mestadels sker inomhus. 

Leken lyfts fram som central i sammanhanget och förskollärarna stöttar barnen genom att 

initiera lekar, hjälpa barn komma in i andras lekar samt genom att själva aktivt delta i barnens 

lekar. Förskollärarna betonar även att deras egen utstrålning påverkar barnens agerande och 

att det därför är viktigt att ha en positiv inställning till rörelseaktiviteterna, vilket kan resultera 

i att barnen får erfara en inspirerande omgivning. Detta påstående styrks av Bjørgen och 

Svendsen (2015, s. 266) som hävdar att förskollärarens kroppsspråk påverkar barnens 

engagemang i rörelseutövandet. Klimatet utomhus genomsyras av att barnens lek och initiativ 

ges stort utrymme, vilket vi anser tyder på att förskollärarna arbetar aktivt för att skapa ett 

positivt klimat där barnen upplever glädje, trygghet samt engagemang. Ett sådant klimat kan 
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enligt Bjørgen och Svendsen (2015, s. 258) leda till att barnen motiveras att delta i fysiska 

lekar, vilket vi anser kan främja deras rörelseutövande. Detta anser vi även tyda på att 

förskollärarna har kunskaper kring barns rörelseutveckling, vilket gör att de kan använda flera 

olika metoder för att väcka intresse och engagera barnen.  

 

Utöver en medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt görs även andra ställningstaganden som 

har betydelse för barnens förutsättningar till rörelseaktiviteter på utegården. Exempel på 

sådana är att personalen har viss påverkan över vilket material som finns tillgängligt för 

barnen att använda, genom att tillföra eller begränsa barnens tillgång till olika material 

påverkas barnens rörelseutövande i utomhusmiljön. En del förskollärare väljer att till exempel 

plocka bort cyklarna på grund av säkerhetsrisken, medan andra väljer att behålla cyklarna 

men att införa riktlinjer kring användandet. Dessa anser vi exempelvis kunna bero på hur 

utegården är utformad, om det finns möjlighet att cykla på endast ett område skulle resten av 

gården kunna användas av andra barn till övrig lek och aktiviteter.  

 

En del förskollärare betonar även att det är personalen som skapar och vidmakthåller rutiner, 

exempelvis rörande när barnen får möjlighet att vistas utomhus. Andra förskollärare har inte 

lika strikt schema på när utevistelsen ska ske, utan anpassar verksamheten efter barnens 

dagsform och önskemål. Vilket vi anser kunna vara ett exempel på hur barnen ges inflytande i 

utbildningen. Vidare betonas samarbetet med vårdnadshavare som viktig för att kunna skapa 

bra förutsättningar för barns rörelseutövande, exempelvis genom att samtala om barnens 

kläder eller erfarenheter och behov. Att vid behov välja att involvera en specialpedagog kan 

enligt oss förstås som att förskollärarna upplever att de själva saknar tillräckliga kunskaper för 

att hjälpa till exempel barn i behov av stöd, och därför vänder sig till specialpedagog för att få 

tips kring hur de ska arbeta för att stötta barnet och barngruppen på bästa sätt. Samtidigt visar 

detta att förskollärarna kontinuerligt observerar barnen och har en tydlig bild av hur deras 

rörelseutövande vanligtvis ter sig och utvecklas, vilket möjliggör för dem att identifiera ett 

avvikande beteende. Detta visar därmed hur förskollärarna utgår från sina tidigare 

erfarenheter då de gör bedömningar av barnens rörelseutövande, vilket enligt Sollerhed 

(2019a, ss. 13–14) är viktigt i syfte att hjälpa barn med motoriska svårigheter innan dessa 

rörelser automatiseras. 

 

Boldemann et al.  (2006, s. 307) har i en studie visat på ett samband mellan låg personaltäthet 

och minskad fysisk aktivitet hos barnen i förskolan, då dessa barn uppmuntrades att hålla sig 
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inom synhåll från pedagogerna. Detta är dock inte något som deltagarna i denna studie 

nämner. En möjlig förklaring till detta kan vara att utegårdarnas utformning skiljer sig åt, 

vilket kan göra att förskollärarna i denna studie upplever att de kan ha uppsikt över barnen på 

större områden av utegården och därför ej ger dem direktiv om vilka områden som får 

respektive inte får användas av barnen under utevistelsen. En annan möjlig förklaring kan 

vara att förskollärarna i vår studie är medvetna om säkerhetsrisker och aktivt arbetar för att 

minimera dessa, vilket kan innebära att de känner en trygghet i att ge barnen större frihet då 

de anser att den fysiska miljön är säker för barnen.  

Slutsats  

Syftet med studien var att bidra med kunskap om förskollärares förhållningssätt samt 

didaktiska ställningstaganden om barns rörelseaktiviteter på förskolans utegård. I studien 

framkommer förskollärarnas syn på rörelse som viktig ur olika aspekter såsom hälsa samt 

lärande, där pedagogens agerande både kan främja samt hämma barns fysiska aktiviteter. 

Detta anses vara en anledning till att rörelseaktiviteter prioriteras i utbildningen. Vidare 

framkommer det att förskollärarna främst anser att rörelse är betydelsefullt för barnen i nutid, 

medan rörelsens betydelse för barnets kommande hälsa och utveckling inte belyses. Även den 

fysiska miljöns utformning anses ha betydelse för barnens rörelseutövande, detta gäller såväl 

löst som fast material och skillnader finns beroende på aktuell väderlek. Förskollärarna 

betonar dock att det kan vara svårt att genomföra önskvärda förändringar i miljön, bland annat 

på grund av ekonomiska begränsningar. Ytterligare en faktor som anses ha betydelse för 

förskollärarnas ställningstaganden är miljön samt materialets säkerhet, samtliga respondenter 

visar en stor medvetenhet kring eventuella risker och arbetar aktivt för att förebygga dessa. En 

viktig slutsats i detta arbete är att leken anses ligga till grund för barnens rörelseutövande, 

utifrån detta arbetar förskollärarna aktivt för att skapa förutsättningar för såväl barn- som 

pedagoginitierade lekar.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärarna anser att rörelse är viktigt och att de 

utifrån detta gör flertalet didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseutövande på 

utegården och arbetar kontinuerligt för att skapa en trygg, lärorik och säker miljö för barnen. 

Som grund för dessa didaktiska ställningstaganden ligger barnens individuella behov, 

intressen och förutsättningar, varpå vikten av att vara lyhörd samt observera barnen lyfts fram 

för att kunna skapa goda förutsättningar för en allsidig rörelseutveckling. Dessa 
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ställningstaganden kan dock få såväl positiva som negativa konsekvenser för barnens 

utbildning och rörelseutövande.  

9.3 Förslag på fortsatt forskning  
Vår förhoppning är att vi genom denna studie kan bidra med kunskap om några förskollärares 

förhållningssätt och didaktiska ställningstaganden kring barns rörelseaktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö. Genom att belysa området är vår förhoppning att vi kan bidra med kunskap 

kring vilka förutsättningar barn kan ha för varierade rörelseaktiviteter i förskolans 

verksamhet, samt hur barns rörelseutövande kan främjas. De samlade erfarenheterna från de 

sex intervjuade förskollärarna som deltog i denna studie kan förhoppningsvis väcka 

nyfikenhet samt inspiration hos andra yrkesverksamma. För att få en bredare förståelse av 

barns rörelse i relation till förskolans utegård skulle det vara intressant att fördjupa sig 

ytterligare med observationer som metod, vilket skulle kunna bidra med djupare kunskaper 

kring hur miljön påverkar barnens rörelser. Vidare ger en liten studie som denna ett begränsat 

resultat, därmed behövs fortsatt forskning kring ämnet med fler yrkesverksamma förskollärare 

samt under längre perioder för att kunna upptäcka hur olika faktorer kan påverka barnens 

rörelseutövande, samt vilka konsekvenser dessa ger för barnens hälsa samt utveckling. Att 

analysera och diskutera resultatet genom andra teorier skulle kunna generera andra resultat, 

vilket kan fördjupa förståelsen ytterligare. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev  
 

 
 
 

Information om examensarbete kring rörelse i förhållande till 
förskolans utomhusmiljö 
 
Förfrågan om deltagande  
Under höstterminen 2019 kommer vi, Emilia Wilhelmsson och Evelina Mattsson, att skriva vårt 
examensarbete som avslutande arbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Arbetet 
kommer att handla om barns rörelse i förhållande till förskolans utomhusmiljö, med utgångspunkt i 
förskollärares förhållningssätt. Datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer och du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning. 
  

Examensarbetets syfte och innehåll 
Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt kring barns förutsättningar 
till rörelseaktiviteter i förskolans utomhusmiljö. Rörelse lyfts fram som väsentligt för barns utveckling 
och hälsa, samtidigt visar studier att barn idag rör sig mindre än tidigare och att en stor del barn har 
bristfällig motorisk utveckling. Förskolan fyller en viktig funktion i att erbjuda barnen rika möjligheter 
till rörelse då barns vistelsetid på förskolan utgör en stor del av deras vardag.  
  
Genomförande 
Datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare, 
uppdelade på tre förskolor. Urvalet av förskolor grundar sig i lokalisation (stad samt landsbygd), 
storlek på förskolan samt utformning av förskolans utomhusmiljö – där förskolor med stora skillnader 
inom dessa områden har valts ut i syfte att få ett brett underlag inför analysarbetet. 
  
Intervjuerna kommer att ske enskilt och tidpunkten för intervjun kommer att planeras in i samråd 
mellan oss och dig som deltagare under veckorna 47-48. Beräknad tidsåtgång för intervjun är 45-60 
minuter. Vidare kommer intervjuerna att spelas in med ljudupptagning och därefter transkriberas, 
under intervjutillfället kommer även stödanteckningar att föras. Inspelningarna samt 
transkriberingarna kommer förvaras oåtkomligt för obehöriga, samt kasseras efter godkänt 
examensarbete. För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet kommer fingerade namn på personer 
samt förskolan att användas. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna samt publiceras offentligt. Det färdiga resultatet kan även mailas till 
dig om så önskas. Dina erfarenheter är betydelsefulla för vår studie och vi skulle därmed vara 
tacksamma över om du vill delta och dela med dig av dessa i en intervju. 
  
  



  

 
[  ] Jag har tagit del av ovanstående information och vill medverka i undersökningen 
  
[  ] Jag har tagit del av ovanstående information och vill inte medverka i undersökningen 
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Namnteckning och förtydligande 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vilken ålder har barnen på den avdelningen som du arbetar på nu? 

• Hur länge har du arbetat på den aktuella förskolan? 
• Kan du kort beskriva förskolan du arbetar på? 

• Antal avdelningar och ålder på barnen?  
• Kan du beskriva utegården? 
• Vet du om förskolan ursprungligen är byggd som förskola eller om den 

byggdes för ett annat ändamål? 
• Hur ofta vistas ni utomhus (på gården), och i vilka konstellationer?  

 
Rörelse 

• Vad tänker du kring barns rörelse i förskolan? 
• Är det viktigt, i sådana fall - varför? 
• Hur tänker du kring barns olika behov?  

 
• Vad innebär barns spontana rörelseaktiviteter på utegården för dig? 

• Kan du ge exempel? 
• Hur arbetar du för att främja barnens spontana rörelseaktiviteter? 

 
• Vad innebär pedagoginitierade rörelseaktiviteter på utegården för dig? 

• Kan du ge exempel? 
• Vad har du i åtanke då du planerar för rörelseaktiviteter utomhus? 
• Hur ofta genomför du planerade rörelseaktiviteter i undervisningen? 
• Hur ofta genomför du spontana rörelseaktiviteter i undervisningen? 

 
• Hur anser du att den fysiska utomhusmiljön kan påverka barns möjligheter till 

rörelseaktiviteter?  
• Hur skulle miljön kunna främja barns möjligheter till rörelseaktiviteter? 
• Hur skulle miljön kunna hindra barns möjligheter till rörelseaktiviteter? 
• hindra? 

• Hur arbetar du för att överkomma dessa hinder? 
 

• Finns det övriga faktorer som du anser kan påverka barnens rörelseaktiviteter i 
utomhusmiljön på din förskola, och hur?  

• Finns det faktorer som kan främja barnens möjligheter till rörelse på er 
utegård?  

• Finns det faktorer som kan hindra barnens möjligheter till rörelse på er 
utegård? 

• Hur arbetar du för att överkomma dessa hinder? 
 

• Lpfö18 betonar vikten av allsidig rörelse och ett hälsofrämjande arbete i förskolan på 
ett tydligare sätt än Lpfö98. Vilka konsekvenser tror du att detta kan få för förskolans 
utformning och innehåll?  

• Vad tänker du kring detta i relation till förskollärarens undervisningsuppdrag? 
Avslutning 

• Är det något som du vill lyfta, som vi inte har pratat om? 
• Får vi höra av oss vi eventuella frågor eller funderingar? 
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