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Abstract 
The aim of this study was to explore preschool-teachers views about children's outdoor 

physical activities. The purpose of the study was to investigate how preschool-teachers 

use physical activities in their daily work. Scientific research shows that physical 

activities are good for the motoric and cognitive development. Ten different preschool-

teachers in three different towns in Sweden were interviewed about how they 

comprehend outdoor physical activities and how they promote children to be active 

outdoor. The study is analyzed from four different perspective: space, time, materials 

and the role of the preschool-teacher in three categories. The study explored what 

possibilities and obstacles the preschool-teachers could see in their profession. The 

study concluded that preschool-teachers are positive to physical activities, but need 

more qualification about how to promote the development of the motoric and cognitive 

skills. 
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1. Inledning 

Rörelse och barns välmående påvisas i förskolans läroplan genom att barn ska “få 

förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i 

fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” (Skolverket, 2016. s.6). Rörelse och 

barns rätt till en allsidig vardag både inomhus och utomhus, lyfts fram som 

betydelsefulla faktorer i deras utveckling. Förskolor i Skandinavien och inte minst 

Sverige är förknippade med en stark tradition av utomhuspedagogik och vistelse i 

utomhusmiljö (Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N. & Dahlgren, L-O., 2006). 

Förskollärarens förhållningssätt gentemot rörelse och utomhuspedagogik är faktorer 

som påverkar den tid barn ges till utomhusvistelse. Det är en av anledningarna varför 

denna studie har valt att undersöka hur begreppet rörelse i utomhusmiljö uppfattas av 

förskollärare.  

 

Resonemang kring huruvida rörelse och utomhusvistelse är betydelsefull för barns 

utveckling och lärande har debatterats. Fysisk aktivitet kan öka lusten till lärande och 

påverka barnets välmående och hälsa. Nyare studier visar att kunskapsbrist hos 

förskollärarna och begränsningar i utomhusmiljön kan påverkar tillgången till av 

naturmiljö (Yildirim & Özyilmaz Akamca, 2017; Ihmeideh & Al-Qaryouti 2016). Det 

är inte alltid barns motoriska förmåga som begränsar rörelsen utomhus utan även de 

material och dr platser de använder i rörelsen (Brodin, 2011). Det är förskollärarens 

ansvar att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling (Skolverket 2016). 

Forskning tyder även på att fysisk aktivitet utvecklar hjärnan på flera sätt och bidrar 

positivt till inlärning (Szczepanski, et al., 2006; Cooper, 2015).  

 

Förskolläraren ansvarar för utformningen av förskolans verksamhet och den tid och 

tillgång barn ges för utomhusvistelse och rörelse. Utomhuspedagogik bygger på 

samverkan mellan teori och praktik vilket gör rörelse till en central del för att gynna 

lärandet (Szczepanski et al., 2006). Om förskolan uppmuntrar en aktiv och välmående 

miljö där rörelse och lek är en central del, ges större möjlighet till en aktiv vardag 

(Szczepanski, et al., 2006). Forskning visar att barn blir allt mer stillasittande i sin 

vardag och är mindre tid utomhus (Fjortoft, 2001). Förskollärarens uppfattning och 

arbetssätt är därför betydelsefullt för huruvida aktiv verksamheten utomhus blir. 

Därför vill denna studie undersöka hur förskollärares uppfattningar kring rörelse 

utomhus samt hur de konkret arbetar och uppmuntrar det i den dagliga verksamheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

2. Bakgrund 

Förskolan har en tradition av utomhuspedagogik i varierade miljöer. Utomhusmiljöer 

innefattar naturmiljöer med inslag av element som gräs, träd, sand och vatten. 

Skandinavien, och framförallt Sverige är ofta förknippade med utomhuspedagogik inom 

förskolan (Brodin, 2011). Ur och skur-förskolor och andra förskolor betonar lärandet i 

naturliga miljöer och tillbringar större delen av dagen utomhus. Utomhusvistelse kan 

inkludera flera barn i rörelseaktiviteter och ha en positiv påverkan i deras motoriska 

utveckling (Brodin 2011).  

 

I linje med Vygotskij lär sig barn i interaktion med andra. Miljön runt omkring påverkar 

hur barnet upplever och tolkar sina erfarenheter utifrån det sammanhang de befinner sig 

i samt vad de upplever meningsfull (Smidt, 2010). Kunskap är kontextspecifik och 

skapad genom aktiv interaktion med omgivningen. Både miljö, deltagarna och 

sammanhanget påverkar lärandet (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Utomhuspedagogik 

bygger på ett samspel mellan händelser och reflektion i utomhusmiljö. Förskollärarens 

pedagogiska uppdrag är att ge möjlighet till situationer där rörelse blir ett naturligt 

inslag i samspelet mellan barn och miljö.  

 

I forskning och litteratur framkommer det att barns rörelse påverkas av olika faktor. Tid, 

plats, material och den pedagogiska rollen är aspekter som påverkar den pedagogiska 

utformningen av barns rörelse utomhus (Kiewra & Veselack, 2016). En del förskolor 

har tillgång till varierade utomhusmiljöer och ger möjligheter till olika former av rörelse 

utomhus, både planerad och spontan. Andra förskolor kan ha begränsade resurser av 

naturmaterial och naturmiljö (Cooper, 2015). I större städer kan närmiljön ha begränsat 

med naturmiljöer exempelvis skog eller sjöar. Naturmiljöer förändras efter 

infrastrukturens efterfråga i samhället, vilket i sin tur begränsar barns rörelsefrihet bland 

annat på grund av biltrafikens krav på utrymme och framkomlighet (Heurlin-Norinder, 

2015). 

   

2.1. Centrala begrepp 

I undersökningen återkommer ett antal centrala begrepp som är relevanta för 

undersökningens utformning samt i analysarbetet.  

 

2.1.1. Rörelse 

Begreppet rörelse behandlar i denna studie de fysiska aktiviteter som sker utomhus när 

barn använder sin kropp och höjer pulsen. Det kan handla om en lek eller fysisk 

aktivitet som utmanar barnets motorik och utvecklar koordinationen. Det kan också vara 

lek som är fysiskt ansträngande. Aktiviteten kan vara styrd eller utgå från barnets 

initiativ. Rörelse kan vara en del av den fria leken men även en planerad aktivitet av 

förskolläraren. Litteratur tar upp vikten av rörelse i förskolan. Barn som har ett positivt 

förhållande till sin egen kropp har större chanser till interaktion, både med sin 

omgivning och med andra barn. Barn utvecklar en tro på sig själva med hjälp av fysisk 

aktivitet (Grindberg & Langlo Jagtöien 2000).   

         

2.1.2. Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik syftar i denna studie på aktiviteter som sker utomhus där rörelse 

gynnar lärandet. Utomhuspedagogik bygger på att lärande sker i växelverkan mellan 

upplevelse och reflexion. Signifikativ för utomhuspedagogiken är det 
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handlingsinriktade lärandet som betonar kunskapsutveckling genom handling. 

Utomhuspedagogik kan ge möjlighet till ett samspel mellan känsla, handling och tanke 

(Szczepanski et al. 2006).  

 

2.1.3. Utomhusmiljö 

Begreppet utomhusmiljö syftar i den här studien till både förskolans gård och 

naturmiljö. Förskolans utomhusmiljö är ofta utrustad med ett flertal fasta lekfunktioner, 

exempelvis sandlåda, gungor och klätterställning. Gården på förskolan är avgränsad, 

oftast med staket. 

Förskolans gård är en plats skapad för barn men utformad av vuxna utifrån ett 

barnperspektiv. Barns platser däremot är platser som definieras av barn genom att de 

använder dem både i samspel med andra men även enskilt. Barns platser kan ofta 

upplevas av vuxna som platser med oordning, förbjudet beteende eller överdrivet 

fysiska aktiviteter (Änggård, 2012). Barn ser förskolans gård som en del av förskolan 

till skillnad från vuxna som associerar förskolans byggnad med begreppet förskolan 

(Hagen, 2015; Nordahl & Einarsdottir, 2014).  

 

Naturmiljö förknippas i denna studie som ostrukturerad och ger större möjligheter till 

våghalsig lek. Naturmaterialet är föränderligt i miljön utomhus och barnen kan forma 

sina lekmiljöer. Enligt forskning bidrar naturmiljö som innehåller material utan tydligt 

användningsområde till att barn använder sin fantasi och blir mer kreativa (Kiewra & 

Veselack, 2016). Utomhusmiljö är en central del i utomhuspedagogik och varierade 

miljöer innebär möjligheter till olika typer av fysiska aktiviteter. Därför är det 

betydelsefullt med en variationsrik och inbjudande utomhusmiljö både på förskolans 

gård men även i närområdet (Hagen, 2015; Nordahl & Einarsdottir, 2014).  

 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Rörelse och fysiska aktiviteter i utomhusmiljö 

Ihmeideh & Al-Qaryouti (2016) menar att fysisk aktivitet utomhus oftast uppfattas som 

en självklarhet eller rättighet för barn. Samtidigt lyfter Szczepanski et al. (2006) att fler 

människor är allt mer stillasittande de senaste årtiondena och rör sig generellt mindre i 

vardagen, både barn och vuxna. Allt fler yngre barn löper risk för övervikt, diabetes och 

psykisk ohälsa. Cooper (2015) uppmärksammar att övervikten bland barn mer än 

fördubblats de senaste 20 åren vilket medför större hälsoproblem lägre ner i åldrarna. 

Interaktion i förskolan kan uppmuntra till mer rörelse och utomhusmiljö ger 

förutsättningar för att fler barn kan delta, eftersom ytorna är större och mindre 

begränsade än inomhus (Reunamo, J., Hakala, L., Saros, L., Lehto, S., Kyhälä, A-L. & 

Valtonen, J., 2013).  

 

Enligt forskning uppskattar barn utomhusmiljö och vill tillbringa mer tid utomhus än 

vad som erbjuds i förskolan. Aktiviteterna på förskolans gård skiljer sig från de som 

uppstår i naturmiljö eftersom miljön och materialet skiljer sig åt (Kiewra & Veselack, 

2016). Enligt forskning uppskattar barn varierande utomhusmiljöer, både förskolans 

gård och närliggande naturmiljöer. Studier visar att graden av fysisk aktivitet inte skiljer 

sig mycket mellan leken på förskolans gård och den i naturmiljö. Varje enskilt barn 

verkar ha liknande aktivitetsnivå från dag till dag. Aktiva barn är aktiva oavsett aktivitet 

och lugna barn är mer stillsamma, oavsett aktivitet (Storli & Hagen, 2010). 
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Gården på förskolan är även en central plats för barns sociala samspel. Utrustning som 

främjar möjligheter till interaktion, exempelvis gungor är positivt i barns 

kamratkulturer. Likaså bollekar nämns som en populär aktivitet som uppmuntrar både 

samspel och intensiv fysisk aktivitet (Nordahl & Einarsdottir, 2014). Intensiv rörelse 

uppstår ofta i interaktion med andra barn. Studier visar att barn med mindre utvecklad 

motorik även har svårare att anpassa sig i andra sociala situationer (Reunamo et al., 

2013). 

 

2.2.2. Betydelsen av rörelse i utomhusmiljö 

Rörelse och fysiska aktiviteter utomhus har i studier visats sig bidra positivt till både 

barns hälsa och utveckling på olika sätt. Utomhuslek och rörelse är ett naturligt sätt för 

barn att bli mer friska och hälsosamma (Ihmeideh & Al-Qaryouti 2016). Att kombinera 

lärandet med fysiska upplevelser och erfarenheter ger möjlighet till en djupare kunskap. 

Växelverkan mellan teori och praktik banar väg för en ökad och förstärkt 

sinnesupplevelse som befäster lärandet (Szczepanski, 2013). 

 

Forskning visar att en aktiv livsstil i tidig ålder lägger grunden för en sund och hälsosam 

livsstil även i vuxen ålder (Reunamo, et al., 2013). Fysiska aktiviteter i utomhusmiljö 

ger högre tillfredsställelse samt stärker förmågan att orka röra sig mer. Barn som har 

tillgång till en grön, varierad naturmiljö menar forskning leder till bättre immunförsvar, 

koncentrationsförmåga och mer variationsrikt lek. Utomhuspedagogik och vistelse i 

naturmiljö kan både reducera stress, öka koncentrationen och påverka barns hälsa 

positivt. Utomhuspedagogik med fysisk aktivitet och rörelse kan även stärka barnets 

självförtroende och tillit till sin egna förmåga (Szczepanski, et al., 2006). Ur ett 

hälsoperspektiv finns många fördelar förknippade med fysisk aktivitet. Rörelse främjar 

välmående och kan minska risken att utveckla kroniska sjukdomar, diabetes, depression 

eller fetma. Dessutom finns forskning som pekar på att fysisk aktivitet hos barn främjar 

både den motoriska, känslomässiga, kognitiva och sociala utvecklingen (Boon Peng 

Loy-Ee & Mui Hoon Ng, 2018). 

 

Det finns många olika fördelar med att främja rörelse redan i förskolan. Forskning visar 

att ett av de huvudsakliga målen i förskolan med utomhusaktiviteter är att främja barns 

fysiska utveckling. Utomhusaktivitet kan vara betydelsefull för den motoriska 

utvecklingen och koordinationen. Klättring, balansgång och bollekar är alla aktiviteter 

som innehåller olika typer av rörelse och gynnar den motoriska utvecklingen (Bilton, 

2014). Förutom den motoriska utvecklingen visar forskning att rörelse i utomhusmiljö 

påverkar både den kognitiva, sociala och personliga utvecklingen. Det bygger även en 

förståelse och uppskattning av naturens ekosystem, livsmedelssystem och 

miljöprocesser (Cooper, 2015; Kiewra & Veselack, 2016). 

 

2.2.3. Förskollärarens roll i barns rörelse 

Forskning visar att flera olika faktorer påverkar den tid barn ges tillgång till vistelse 

utomhus i förskolan. En av dessa faktorer är förskollärarens kunskaper att inspirera och 

uppmuntra till utomhusvistelse och rörelse (Kiewra & Veselack, 2016). Många 

förskollärare upplever sig osäkra att leda planerade rörelseaktiviteter utomhus. 

Forskningsstudier visar att förskollärare upplever att de känner sig otillräckliga och 

saknar kunskap om att leda och uppmuntra till varierande aktiviteter utomhus 

(McLachlan, Smith, Mclaughlin, Ali, Conlon, Mugridge & Foster, 2017). Det kan 

delvis bero på till att förskollärarna är oroliga att utsätta barnet för risker eller brist på 

kunskap om lämpliga aktiviteter de kan tillämpa för att uppmuntra barns rörelse på ett 
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lustfyllt sätt. Eftersom förskollärare upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper 

för att hålla i planerade aktiviteter utomhus, kan även de spontana tillfällena bli 

försummade (Sevimli-Celik & Johnson, 2013). Kunskapsbrist hos förskollärare kan 

påverka tiden som tillbringas utomhus i förskolan eftersom känslan av okunskap inom 

utomhuspedagogik kan leda till att förskollärare väljer aktiviteter inomhus istället. 

Okunskapen hos förskolläraren kan leda till svårigheter att skapa varierande möjligheter 

för rörelse i utomhusmiljö (Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016).  

 

Lek och rörelse utomhus kan betraktas utifrån förskollärares perspektiv som en paus 

från lärandet inomhus. Forskning visar att förskollärare upplever sin roll i barns fysiska 

lek utomhus som en övervakare som ser till att barnen är trygga och stöttar i 

konfliktlösning. Dock anser de sig inte som aktiva deltagare i barnens rörelse utomhus 

(Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2016). De flesta barn är i förskolan under dagens ljusa 

timmar, vilket är då de bästa möjligheterna för aktiviteter utomhus finns. Litteratur 

betonar även att rörelse är en betydelsefull för barns utveckling och därför är det ett 

kunskapsområde förskollärare behöver besitta kunskaper om (Grindberg & Langlo 

Jagtöien, 2000). Förskollärarna är betydelsefulla för att vid behov stötta och vägleda 

barn i deras utveckling, både inomhus och utomhus (Klaar & Öhman, 2014). 

 

Förskollärarnas kunskap kring miljöer som uppmuntrar till fysisk utomhuslek påverkar 

barns rörelse. En utbildad förskollärare kan uppmuntra barns val av aktiviteter utomhus. 

Leken kan bli mer varierad och upplevas som meningsfull (Kiewra och Veselack, 

2016). En del av förskollärarens roll är att försäkra sig om att varje barn har lämplig 

klädsel för den tänkta aktiviteten, vilket är centralt för att bedriva utomhusaktivitet 

(Hagen, 2015). Det är även centralt att förse barnen med varierat material att använda 

för att uppmuntra till olika typer av rörelse. Forskning påvisar att även naturmaterial är 

material förskollärarna använder inom utomhuspedagogik för att uppmuntra till rörelse 

(Kiewra & Veselack, 2016). 

 

3. Analytiska utgångspunkter 

Detta avsnitt belyser de analytiska utgångspunkter undersökningen valt att utgå från. 

Det empiriska materialet har analyserats utifrån begreppen plats, tid, material och 

förskollärarens roll med inspiration från Kiewra och Veselack (2016). Studien har även 

valt att utgå ifrån förskollärarens barnperspektiv eftersom inga barn kommer till tals i 

undersökningen då det är förskollärare som intervjuats. 

 

Plats 

Begreppet plats i den här studien analyserar specifika platser där rörelse sker och hur 

förskollärarna uppfattar de platser som betydelsefulla i barns rörelse och 

utomhusvistelse. Plats syftar till ett förutbestämd ställe förskolläraren valt för den 

tilltänkta verksamheten eller relaterar till rörelse (Kiewra & Veselack, 2016).  

 

 

Tid 

Begreppet tid analyseras utifrån hur mycket tid förskollärarna uppfattar de ger möjlighet 

till och barn behöver utomhusvistelse och rörelse i förskolan. Det analyserar även hur 

förskollärarna planerar den och upplever betydelsen av den (Kiewra & Veselack, 2016).  
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Material 

Begreppet material analyserar dels hur förskollärarna ser på begreppet i samband med 

barns rörelse samt hur det används. Det analyser även förskollärares perspektiv på hur 

barn använder olika naturmaterial utifrån sin fantasi som redskap i rörelse och fysiska 

aktiviteter (Kiewra & Veselack, 2016).  

 

 

Förskollärarens roll 

Begreppet förskollärarens roll analyseras i denna studie utifrån hur förskollärarna 

uppfattar den pedagogiska rollen i uppmuntrandet av barns rörelse och utomhusvistelse. 

Det analyserar också vad förskollärarna konkret gör i den dagliga verksamheten 

utomhus (Kiewra & Veselack, 2016) .  

 

 

Barnperspektiv 

Studien utgår från ett barnperspektiv och i undersökningen har ett antal förskollärare 

intervjuats. Barnperspektivet står för den vuxnes syn på barn. Som förskollärare är det 

nödvändigt att försöka inta ett perspektiv som ligger så nära barnets eget som möjligt. 

Begreppet barnperspektiv är både komplext och mångsidigt, det handlar om både den 

vuxnes syn på barnet och barnets egen syn på tillvaron (Arnér, 2009). Barnperspektivet 

i denna studien analyserar förskollärarnas perspektiv om vad de anser vara det bästa för 

barnet. 

 

4. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares synsätt om barns utomhusaktiviteter 

samt hur man arbetar med det konkret i verksamheten. Frågeställningen som studien 

utgått ifrån är: 

 

• Var beskriver förskollärarna att rörelse pågår utomhus? 

Hur uppmuntrar förskollärarna barn till rörelse utomhus?  

•  

• Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare för rörelse i utomhusmiljö? 

 

4.1. Problemformulering 

Länder i Skandinavien har en stark tradition av utomhuspedagogik inom förskolan 

(Szczepanski et al., 2006). Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare 

uppfattar utomhuspedagogik och rörelse. Studien vill också undersöka om det finns 

aspekter som kan påverka vilka möjligheter och hinder förskollärare uppfattar kan 

påverka deras arbetssätt med rörelse utomhus.  

 

5. Metod  

Studien bygger på en kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer 

(Bryman, 2016). Tio intervjuer har genomförts på åtta olika förskolor med förskollärare 

på tre mindre orter i mellersta Sverige. Intervjufrågorna har bestått av ett fåtal öppna 

frågor där förskollärarna fått möjlighet att berätta fritt utifrån studiens bestämda teman. 

Detta för att kunna ge en djupare kunskap av hur förskollärarna uppfattar barns rörelse 
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utomhus. Intervjuerna gav även möjlighet att belysa hur förskollärarna arbetar i 

verksamheten för att främja barns rörelse.  

Insamlingen av empiri i undersökningen har i största möjliga mån utgått från 

forskningsetiska principer.  

Eftersom studien grundats på intervjuer av förskollärare är utgångspunkten i 

analysarbetet förskollärarens perspektiv och deras barnperspektiv. I linje med Löfdahls 

(2014) resonemang är det svårt att med säkerhet ta barns perspektiv eftersom vuxna inte 

är barn. Det är vuxna som tolkar barns perspektiv.  

 

5.1. Metodval 

Studien är intresserade av att undersöka hur förskollärare arbetar med rörelse utomhus. 

Samtal i form av intervjuer valdes eftersom samtal ger en mer nyanserad bild av 

förskollärares uppfattning. Vi har valt att göra intervjuer med förskollärare med hjälp av 

semistrukturerade frågor. Valet av semistrukturerade frågor motiveras av att 

förskollärarna får större möjlighet att uttrycka sin uppfattning utan att bli begränsad av 

slutna frågor (Bryman, 2016). Samtliga intervjuer har spelats in och dokumenterats med 

hjälp av en mobiltelefon. Ljudinspelning möjliggör en mer noggrann analys eftersom 

det är möjligt att gå tillbaka och lyssna flera gånger.  

 

5.2. Urval  

Deltagarna i studien är tio utbildade förskollärare som är verksamma på förskolor från 

tre orter i mellersta Sverige. I urvalet ingår både privata och kommunala förskolor. 

Förskolorna är olika stora och har mellan en till fyra avdelningar. I urvalet ingår även 

två Ur- och Skur-förskolor. Kontakt har tagits med respektive förskolechef som i sin tur 

valt ut lämpliga deltagare från olika förskolor. Förskolor med utomhusprofil har 

medvetet valts av förskolechefen på grund av undersökningens inriktning.  

Förskollärarnas ålder och yrkeserfarenheter har med avsikt varierats eftersom vi 

upplevde att det kan ge ett mer differentierat resultat. 

 

 5.3. Genomförande 

Vi började att kontakta olika förskolechefer till respektive förskola. Vi valde både 

kommunala och privata förskolor med olika huvudman. Vi fick godkännande att 

genomföra intervjuer samt förslag på intervjudeltagare. Ett missivbrev skickades ut till 

deltagarna innan intervjutillfällena. I missivbrevet fanns information om 

undersökningen syfte, tillvägagångssätt samt de etiska ställningstagande studien tagit 

hänsyn till (Löfgren, 2014; Bryman, 2016).  

Samtliga förskollärare informerades både före och vid intervjutillfället om studiens 

syfte och metod (Vetenskapsrådet, 2002). De fick information om att deras 

personuppgifter är konfidentiella och kommer att anonymiseras både i transkriberingen 

och i studiens resultat. I informationen framgick att förskollärarna har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens arbetsprocess och det insamlade materialet 

kommer endast att använda till studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002; Löfdahl, 

2014). 

I samråd med de tillfrågade förskollärarna kom vi överens om tid och plats för intervju 

de upplevde som passande. Tillfälle valdes utifrån förskollärarens schema och 

förskolans dagliga verksamhet (Löfgren, 2014).  

Innan analysarbetet påbörjats har allt inspelat material transkriberats av forskningsetiska 

skäl (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer har kodats i form av bokstäverna A-J för 
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att säkerställa anonymitet för deltagarna och deras förskolor. Efter transkribering har 

samtliga ljudfiler raderats (Löfdahl, 2014).  

Förskolechefer och berörda förskollärare fick också information om att alla uppgifter 

som kom fram i intervjuerna endast kommer att användas till denna studie och ingenting 

annat (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Analysarbetet har utgått ifrån studiens centrala begrepp och de analytiska perspektiv 

som beskrivits tidigare. I arbetet med det insamlade datamaterialet har tre olika 

kategorier urskiljts: “rörelse utomhus”, “hur förskollärare uppmuntrar rörelse utomhus” 

och “möjligheter och hinder för rörelse utomhus”. Kategorierna utgår från studiens 

frågeställning och de fyra analytiska perspektiven är inspirerade av Kiewra och 

Veselack’s (2016) begrepp om plats, tid, material och förskollärarens roll för att 

systematisk analys (Löfdahl & Pérez Prieto, 2014).  

 

 

Utifrån det resultat analysarbetet visar har slutsatser dragits med stöd från både tidigare 

forskning och den insamlade empirin.  

 

6. Resultat och Analys 

Analysarbetet har utgått ifrån de tre frågeställningarna undersökningen bygger på. De 

tre frågeställningarna skapar tre kategorier; rörelse utomhus, förskollärarnas 

uppmuntran av barns rörelse utomhus och möjligheter och hinder för rörelse utomhus. 

Kategorierna har analyserats utifrån de fyra perspektiven plats, tid, material och 

förskollärarens roll.  

  

• Kategorin “rörelse utomhus” behandlar förskollärarnas synsätt om vad rörelse 

utomhus innefattar samt var den sker. Den behandlar även konkreta exempel på 

vad de anser barnen gör utifrån ett barnperspektiv samt hur förskollärarna 

arbetar med rörelse i förskolan.  

• Kategorin “förskollärarnas uppmuntran av barns rörelse utomhus” behandlar hur 

förskollärarna anser de uppmuntrar och främjar till rörelse utomhus.  

• Kategorin “Möjligheter och hinder för rörelse utomhus” behandlar vilka 

möjligheter och hinder förskollärarna ser i sitt arbete med rörelse utomhus. 

 

6.1. Rörelse utomhus 

6.1.1. Plats 

Förskolans gård och sandlådan 

Förskollärarna anser att gården på förskolan är en central plats för rörelse utomhus och 

den är uppdelad i olika platser. Förskollärarna uppfattar att det sker olika typer av 

rörelse där. Bollsporter är en rörelse som sker på platsen förskolans gård menar 

förskollärare J: “Barnen brukar gilla att spela bandy och hockey och fotboll på gården”. 

Förskollärare J menar hur förskolans gård används av barnen på flera olika sätt och att 

det en central plats för rörelse utomhus. Gården på förskolan är en plats där det sker 

rörelserik lek menar förskollärare B: “På gården finns mycket att göra, det finns 

klätterställning, ruschkana och allt möjligt”. Förskollärare B menar att barnen använder 

förskolans gård för olika lekar där rörelse ingår. 
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En plats på gården är sandlådan, där olika typer av rörelse förekommer menar 

förskollärare H: “och i sandlådan brukar det bakas, grävas, köras med bilar och så. Det 

är ju en typ av motorik det med”. Förskollärare H menar sandlådan som en plats på 

förskolans gård där barn utför rörelse. Resultatet visar att sandlådan är en plats för 

många fysiska lekar.  

 

 

Skogen 

I intervjuerna benämns skogen som en plats för rörelse utomhus där fysisk aktivitet sker 

menar förskollärare C: “Sen har vi vårat guldställe i skogen som är naturlig rörelselek. 

Där kan man klättra, hoppa, krypa och balansera, upp för backe och ner för backe.. “. 

Lika menar förskollärare A att skogen är en plats för rörelse: “Vi har skogen väldigt 

nära, vi går ut och utnyttjar skogen bort emellanåt. Där får man träna motoriken, dels 

om man går på stigen dels om man går bredvid stigen”. Både förskollärare A och C 

menar att skogen är en plats som erbjuder varierande fysiska aktiviteter och uppfattar 

skogen som en central plats för rörelse. 

 

 

Offentliga platser 

Förskollärarna uppfattar att rörelse förekommer på andra platser utanför förskolans 

gård. Platserna varierar beroende på den närliggande miljön. Utflyktsplatser i närområde 

finns, bland annat en idrottsplats som drivs av kommunen menar förskollärare D: “I 

somras var vi vid idrottsplatsen och sprang“. Förskollärare D menar att förskolan 

utnyttjar en allmän idrottsplats som alla i orten har tillgång till, för att bedriva barns 

rörelse på. 

 

Under vintrarna kan barnen åka skridskor på en närliggande bandyplan som är en plats 

där rörelse sker menar förskolläraren C: “Så är det fruset går vi upp här till IP och åker 

skridskor om de bara spolar isen där, annars går vi till ishallen”. Förskollärare C menar 

att de använder sig av en idrottsplats som finns i närheten av förskolan som en plats för 

olika typer av rörelse. 

 

Pulkabacken som en plats för rörelse under vintertid menar förskollärare G: “Sen har vi 

ju en pulkabacke precis utanför gården för dom som vill åka”. Förskollärare G menar att 

pulkabacken ligger i anslutning till förskolan och är en plats de utnyttjar för rörelse 

under vintertid. Likaså menar förskollärare J att pulkabacken som plats för rörelse: “ 

När det blir snö går vi till pulkabacken”. Förskollärare J menar att de använder en 

närliggande backe i närområdet till förskolan under vintertid för att åka pulka i. 

 

Resultatet visar att förskollärarna använder både förskolans gård, skogen och offentliga 

platser som en idrottsplats, pulkabacke och skridskoplan att tillämpa rörelse utomhus. 

Platserna ligger i förskolans närområde och på promenadavstånd.  

 

 

6.1.2. Tid  

Dagligen 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna uttrycker att de tillbringar tid utomhus 

dagligen. Det finns strävan utifrån kommunala styrdokument att tillämpa tid utomhus 

menar förskollärare A: “Vi har ju som mål att vara ute minst en gång per dag, det är 

övergripande över hela kommunen. Det finns beslut på det, det är bra”. Förskolläraren 

A menar att det bra att det finns kommunala riktlinjer som förstärker betydelsen av 
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tiden barn vistas utomhus och rör på sig. På samma sätt behöver förskollärarna ge tid 

för rörelse ute varje dag menar förskolläraren F:  

 
När de blir lite äldre då kan man ju kanske planera lite mera en verksamhet, vid vissa tillfällen. 

Men just dom här små, då är det ju grundläggande motoriska träningen. Och bara det här att vara 

ute, varje dag. I alla väder. 
 

Förskollärare F menar att med de större barnen kan man planera tid för aktiviteter ute 

men betonar vikten av att vara ute varje dag, i alla väder. Både förskollärare A och F 

betonar vikten av utomhusvistelse dagligen både för små och stora barn. 

 

 

En gång i veckan 

Förskollärarna planerar tid för aktiviteter utomhus där rörelse ingår. Tid tillämpas för 

både fri lek och planerade aktiviteter exempelvis utflykter. Inplanerad tid för rörelse i 

form av olika utflykter förekommer en gång i veckan menar förskollärare B:  

 
Jag är med i 4-5 årsgruppen, och på tisdagar har våra grupper en sån utflyktsdag … Men annars 

går alltid våran grupp ut på tisdagar och sen alla grupper förutom dom med 1-åringar, de är ju 

nyinskolade. Alla grupper går utanför gården nån gång i veckan.  
 

Förskollärare B menar I det att tid läggs på planerade utflykter där rörelse är centralt 

och sker kontinuerligt. Både förskollärare D, E och C beskriver att de har en 

utomhuspedagogik vilket de anser påverkar tiden utomhus eftersom verksamheten 

bygger på utomhusvistelse. Tid för både rörelse och lärande tillbringas i skogen menar 

Förskollärare C: “Så går man till skogen minst en gång i veckan med sin grupp och har 

planerad verksamhet”. Förskollärare C menar att de tillämpar en pedagogik som bygger 

på tid för utomhusvistelse och rörelse i olika utomhusmiljöer. De förskollärare som 

arbetar med utomhuspedagogik upplever att de lägger tid på planerade fysiska 

aktiviteter utomhus.  

 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att barnen tillämpar tid åt rörelse utomhus 

dagligen och att de ge tillfälle till utflykter minst en gång i veckan.  

 

 

6.1.3. Material 

Cyklar , klätterställning, bollar och pulkor 

I intervjun framkommer det att förskollärare I uppfattar att barn använder olika typer av 

material i rörelse utomhus. Cyklar, pulkor och bollar är material barn använder som 

redskap utomhus menar förskollärare I: “Min tanke om rörelse utomhus handlar väl 

främst om den fria rörelsen typ klättra, springa, hoppa, cykla, åka pulka, spela 

fotboll/hockey och så”. Förskollärare I menar att rörelse i den fria leken är bred och kan 

inkluderar många material. I analysarbetet framkommer det att cyklar är ett material 

som förskollärarna uppfattar förekommande i barns rörelse utomhus. Cyklar är ett 

populärt material i barns rörelse menar förskollärare B: “Cykling på gården är en 

favorit”. Förskollärare B menar att cyklar är ett material barn och använder i rörelsen 

utomhus.  

 

Barnen använder flera olika material i rörelse utomhus menar förskollärare A: “Vi har 

en klätterställning, bara att lära sig att gå upp för trappen och åka nerför kanan. Vi har 

några små stubbar ute i skogen som man kan träna balansen på”. Förskollärare A menar 
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att barnen använder varierande material för rörelse utomhus, både på förskolans gård 

och i skogen.  

 

 

Naturmaterial 

I intervjuerna beskriver förskollärarna att de tillämpar naturmaterial som redskap i 

rörelsen, exempelvis träd, stockar och vatten. Vi försöker skapa olika miljöer med hjälp 

av naturmaterial menar förskollärare C: “Vi har byggt upp lite miljöer med stubbar att 

klättra på och lite balansgång på gården”. Förskollärare C menar att de med hjälp av 

stubbar har utformat olika miljöer barnen använder som redskap i deras rörelse. 

Liknande menar förskollärare E: Ja, klättrar över grenar och kliver över stenar”. 

Förskollärare E menar att de använder grenar och stenar som material för rörelse genom 

att försöka ta sig förbi dem.  

De förskollärarna som i intervjuerna specifikt benämner skogen som plats betonar även 

de olika naturmaterial som finns där. Exempelvis nedfallna träd, stenar och stubbar. 

 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att barn använder olika material i rörelse 

utomhus. Både material som cyklar, klätterställning, bollar och pulkor som finns på 

förskolans gård men även naturmaterial som stubbar, stenar och grenar.  

  

 

6.1.4. Förskollärarens roll 

 

Komplement till hemmet  

 Förskollärarna ser sig som ett komplement till hemmet. Vi är ett komplement till 

hemmet i barns rörelse menar förskollärare F: 

 
- Vi ska ju vara ett komplement till hemmet.. 
-Hur tänker du då? 
- Dels att få barnen intresserade och aktiverade för att få ett naturligt rörelsemönster men sen 

också att man kan tala om för föräldrarna att det behöver inte vara så avancerat. 
 

Förskollärare F menar att deras roll innefattar både att ge barnen tid för fysisk aktivitet 

utomhus i förskolan och även upplysa vårdnadshavarna kring rörelse. 

 

Vissa familjer söker sig till Ur- och Skur förskolor för att de kompletterar familjen 

menar förskollärare C: “Eller så är man en familj som inte är ute så mycket. Då väljer 

man att komma till oss för då vet man att barnen får vara ute. Så kan man vara lite mera 

inomhus när man är ledig”. Förskollärare C menar att familjer kan välja en förskola med 

utomhuspedagogik för att det komplettera hemmet eftersom barnen får tid för rörelse 

utomhus på förskolan. Förskollärare C menar att vårdnadshavarna kan uppleva att 

barnen får tillräckligt med vistelse utomhus och kan prioritera annat när de är lediga. 

 

 

Lärare 

Förskollärarna E och C uppfattar att deras roll i barns rörelse utomhus är lärare. 

Utomhusvistelsen är pedagogisk och utbildning är ett måste för personalen på deras 

förskola menar förskollärare E: “Friluftsskolorna som vi kallar dom måste ha gått en 

utbildning för att få hålla. Då går man en Skogsmulle-utbildning för att hålla i den”. 

Förskollärare E menar att eftersom utomhusvistelsen är en pedagogisk verksamhet 

behöver förskollärarna besitta kunskaper om rörelse och lärande i utomhus. 
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Förskollärare C berättar att de under vintern har både skid- och skridskoskola på 

förskolan. Förskollärarens roll blir att lära barnen olika rörelse och tekniker menar 

förskollärare C: “Det har vi fått utbildning i, som Friluftsfrämjandet står för. Det är 

samma utbildning som om man går en annan skid- eller skridskoskola”. Förskollärare C 

menar att förskollärarens roll är att utbilda barnen i olika former av rörelse med hjälp av 

den utbildningen de fått.  

 

Resultatet visar två olika förskollärarroller som inom rörelse utomhus; komplement till 

hemmet och lärare.  

 

 

6.2. Förskollärarnas uppmuntran av barns rörelse utomhus 

6.2.1. Plats 

Spolar is, gör skidspår, går till skogen 

Förskollärare upplever att de använder förskolans gård som plats för att främja rörelse. 

Förskollärarna anser att gården på förskolan erbjuder flera olika platser som uppmuntrar 

till rörelse. Under vinterhalvåret skapas en ny plats för rörelse på förskolan menar 

förskollärare G: “Varje vinter spolar vi is här mellan avdelningarna på plattorna där...”. 

Förskolläraren G menar att hockey och bandy är ett stort intresse hos barnen på denna 

förskolan och därför ville förskollärarna skapa en plats utifrån barnens intresse som 

både uppmuntrar och utmanar barnen i deras rörelse utveckling.  

 

Förskolans gård är en plats för rörelse där många barn kan vara delaktiga menar 

förskollärare H:  

 
Sen är det bra för att det är fler som kan vara med ute, fler barn kan vara med och leka och röra 

på sig än inne. Uppmuntra barnen att försöka och våga, finnas där som ett stöd och vågar tro på 

sig själva. 
 

Förskollärare H menar att gården är en plats där förskollärarna kan uppmuntra barn att 

utmana sina motoriska kunskaper och även få tillit till sin egen förmåga. Förskolans 

gård är en plats där många barn kan vara delaktig i den aktivitet som bedrivs.  

 

Förskollärare C berättar att under vintern skapar förskolan skidspår bredvid 

idrottsplatsen som barnen kan använda. Förskolan brukar också gå till en dit och att åka 

skridskor för att uppmuntra till rörelse menar förskollärare C: 

 
… är det fruset går vi upp här till IP och åker skridskor då …. Skidskolan har vi här på en liten 

platå och sen ner i en dal, så vi kan åka både på längden och åka lite i backen fast med 

längdskidor då.  
 

Förskollärare C menar att idrottsplatsen är ett ställe som uppmuntrar barn till flera typer 

av rörelse under vintern. Liknande berättar förskollärare B att förskolan brukar gå till en 

idrottsplats sommartid där de anordnar ett motionslopp. Barnen är positiva och 

uppmuntras att röra på sig menar förskollärare B: “Sommartid har vi Förskolelunken, i 

somras var vi till kommunens idrottsplats och sprang. De minsta fick springa 

Minilunken, ett varv här men alla andra gick bort dit och sprang”. Förskollärare B 

menar att barnen blir uppmuntrade att röra på sig eftersom idrottsplatsen uppmuntrar till 

den sorts fysiska aktivitet. 
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Förskollärarna upplever skogen som en plats som uppmuntrar rörelse. Vistelse i skogen 

uppmuntrar till olika former av rörelse menar förskollärare E: ”Ja, klättrar över stenar 

och kliver över grenar .... Det händer ju saker när de klättrar och grejar i skogen”. 

Förskollärare E menar att platsen skogen erbjuder varierad miljö som uppmuntrar till 

olika typer av rörelse. Liknande menar även förskollärare A att platsen skogen 

uppmuntrar till motorisk träning: “Vi går ut i skogen och tränar motoriken genom att 

klättra och gå på ojämnt underlag”. Förskollärare A menar att skogen är en plats 

förskolan utnyttjar för att uppmuntra barnen att utveckla sin motorik och tillit till egna 

förmågan. Både förskollärare A och E betonar att skogen som plats uppmuntrar och 

inbjuder till rörelse, att det händer saker. Analysarbetet visar att förskollärarna i studien 

uttrycker skogen som plats uppmuntrar rörelse.  

 

Resultatet visar att både gården på förskolan, en idrottsplats och skog är platser som 

förskollärarna uppfattar uppmuntrar till rörelse utomhus. Förskollärarna nyttjar 

allmänna platser i förskolans närområde för att uppmuntra barnen att prova varierade 

rörelseaktiviteter.  

 

 

 

6.2.2. Tid 

Dagligen  

Samtliga förskollärare anser att tid ute dagligen uppmuntrar barn till rörelse. Att försöka 

spendera tid ute varje dag oavsett väder menar förskollärare H: 

  
Jadu, men först och främst att vara ute minst en gång varje dag, oavsett vilket väder det är. När 

det är lite varmare är vi ute i stort sett hela dagarna. Vi går in för att äta lunch och sova, annars är 

vi ute mycket. 
 

Förskollärare H menar att tid för att uppmuntra till rörelse utomhus behövs varje dag, 

oavsett vilket väder det är ute. I intervjuerna framkommer det att förskolorna spenderar 

större delen av tiden utomhus under sommaren. Alla barn går ut men inte samtidigt 

allihopa menar förskollärare E: “Alla går ut varje dag, men vi växlar lite annars blir det 

så fullt i hallen om alla ska ut samtidigt. Några kan vara kvar inne en stund, men sen är 

vi ute”. Förskollärare E menar att förskollärarna spenderar tid ute dagligen för att 

uppmuntrar barn till rörelse. Om barn fryser försöker menar förskollärare E att de 

uppmuntrar barnen att röra sig istället för att gå inomhus, eftersom de anser att dagliga 

tiden utomhus är betydelsefull.  

 

 

Oplanerad tid 

Längre sammanhängande tid utomhus kan uppmuntra till spontan rörelse menar 

förskollärare H: “Sen är det toppen som här, när man ska gå iväg till skogen eller 

bondgården eller så.. Man kan gå iväg på en spontan utflykt om barnen vill eller så”. 

Förskollärare H menar att finns det längre oplanerad tid ute kan det uppmuntrar till 

rörelse utomhus genom exempelvis spontana utflykter. Det medför även färre avbrott i 

barns rörelse. Personaltäthet kan bidra till att någon förskollärare får tid över till 

spontana utflykter menar förskollärare B: “Då har man möjlighet att göra mer saker, att 

man har tid att gå iväg”. Förskollärare B menar att personaltätheten skapar tid då det 
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finns utrymme att hitta på spontana aktiviteter som inte ingår i den planerade 

verksamheten. 

 

Resultatet påvisar att förskollärarna uppfattar både daglig vistelse utomhus och längre 

sammanhängande tid uppmuntrar rörelse. Resultatet belyser tid som en faktor som 

påverkar hur förskollärarna kan uppmuntra rörelse utomhus.  

 

 

6.2.3. Material  

Hjälpmaterial 

 Förskollärarna nämner olika material som verktyg för att uppmuntra barns rörelse 

utomhus. Med hjälp av olika material uppmuntrar barnen att utmana sina motoriska 

färdigheter menar förskollärare A: 

 
Bara det här att klättra upp, om man ställer en stege eller en trappa upp till gungan. Istället för att 

bara slänga upp dom. Vi har en trappa med två trappsteg som vi tar fram där de kan gå upp 

själva om de får chansen. 
 

Förskollärare A menar att förskollärarna använder olika hjälpmaterial för att uppmuntra 

barnen att försöka utveckla sin motorik förmåga. Att ta med olika verktyg till skogen 

uppmuntras barnen till fysiska aktiviteter som att måla, snickra och spika menar 

förskollärare C: 

 
 Barnen ber aldrig om att ta med leksaker till skogen, vi kan ta med verktyg. Då blir det en helt 

annan lek, helt genusbefriad. Så dom får snickra, såga och spika. Sån aktivitet istället. Annars 

frågar de inte efter nåt utan sätter igång. 
 

Förskollärare C menar att de tar med olika verktyg till skogen för att uppmuntra till 

andra former av fysiska aktiviteter. Genom att tillverka olika saker med hjälp av verktyg 

främjas den motoriska utvecklingen. 

 

 

Cyklar 

Cyklar är ett redskap många förskollärare uppfattar som en populär aktivitet och som 

uppmuntrar barn till att röra sig. På förskolan är cyklar ett favoritmaterial bland de äldre 

barnen menar förskollärare B:  

 
Men cykling är en favorit…. Ja, det finns några cyklar där man kan åka bakpå, men dom flesta 

cyklar är inte såna. Oftast är det ett gäng som cyklar mest, de flesta av dom stora cyklar nån gång 

iallafall. Dom som kan cykla. 
 

Förskollärare B menar att cyklar är ett populärt material bland barnen på förskolan. 

Genom att hjälpa barnen att få fram det material de behöver till aktiviteten uppmuntras 

rörelse. I intervjuerna framkommer det att en del uteförråd kan vara trånga och barnen 

klarar att ta fram det material de önskar. Ibland kan det vara att uppmuntra till rörelse 

genom att plocka fram cyklarna åt barnen menar förskollärare I: ”Jag försöker plocka 

fram sådant material de behöver som typ cyklar”. Förskollärare I menar att cyklar är ett 

material som de behöver hjälpa till att plocka fram ibland och menar att det är ett sätt att 

uppmuntra till rörelse. Även förskollärare G menar att cyklar som ett material som 

uppmuntrar till rörelse: “Sen är det, ja vad har vi för material. Alltså jag tänker för dom 

älskar ju att cykla”. Förskollärare G menar att det är betydelsefullt att det finns cyklar på 

förskolan eftersom det är ett material som uppmuntrar barnen att röra sig. 
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 Cyklar är ett material som förekommer på samtliga förskolor och är ett redskap 

förskollärarna uppfattar barn använder för rörelse utomhus. 

 

 

Pulkor, skridskor och skidor 

Under vinterhalvåret framkommer det att förskollärarna erbjuder material som pulkor, 

skridskor och skidor för att uppmuntra rörelse. Förskolan försöker uppmuntra rörelse 

genom att barnen kan låna material på förskolan, men även tipsa vårdnadshavarna hur 

de kan får tag på eget menar förskollärare F:  

  
Dom har ofta med sig egna skridskor men alla har inte. Men vi försöker ju tipsa. Det finns ju ofta 

på olika loppisar eller på nätet att man kan hitta just nu. Sen finns det ju även här så dom kan 

låna om dom behöver. 
 

Förskollärare F betonar vikten av lämpligt material för att uppmuntra rörelse utomhus 

vintertid och hur de stöttar vårdnadshavarna att vara delaktiga.  

 

Liknande beskriver förskollärare C hur de använder sig av skridskor men också skidor 

och pulkor för att uppmuntra barnens rörelse under vintern. Förskolan erbjuder både 

skid- och skridskoskola för att uppmuntra barn till varierade rörelse under vinter menar 

förskollärare C: “..så har vi ju skidskola, Lagge. Vi lär ju barnen åka längdskidor. Sen 

har vi skridskoskola, Skrinna”. Vidare menar förskollärare C: “Sen blir det ju snö, men 

då är det istället pulkorna. Då blir det en annan vinteraktivitet”. Förskollärare C menar 

att beroende av vädret erbjuds olika material, bland annat pulkor, skridskor och skidor 

för att uppmuntra rörelse. 

 

 

Inomhusmaterial 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna använder material från inomhusmiljön 

till att uppmuntra rörelse. Material från förskolans innemiljö kan även uppmuntra 

rörelse utomhus menar förskollärare A: “I somras plockade vi ut och gjorde en 

hinderbana, med lite madrasser och ringar”. Förskollärare A menar att material från 

inomhusmiljö kan skapa en annan typ av rörelse ute. Material som har ett specifikt 

ändamål inomhus kan få ett nytt syfte ute. 

 

 

Naturmaterial 

Förskollärarna använder olika naturmaterial som redskap för att uppmuntra rörelse, 

både på förskolans gård med även i närområdet. Förskollärarna beskriver hur de 

utformar förskolans gård med hjälp av naturmaterial som exempelvis träd, stenar och 

liknande. Naturmaterial i skogen uppmuntrar till lekar där mycket rörelse ingår menar 

förskollärare C: “Man kan hoppa över stenar, använda kottar och pinnar och göra bon 

att hoppa och springa i”. Förskollärare C menar att det material som finns naturligt i 

skogen går att använda på många sätt för att uppmuntra rörelse. Naturmaterial kan 

användas i arbetet att uppmuntra till rörelse ur ett pedagogiskt perspektiv med menar 

förskollärare E:  

 
Men också att man tar med naturmaterial i arbetet, man kan göra så mycket i naturen.  
Matematik, räkna kottar eller hämta en pinne som är lika lång som din arm. Det finns så mycket 

material man kan använda i stället för köpematerial. 
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Förskollärare C menar att naturmaterial fungerar att använda till den pedagogiska 

verksamheten och uppmuntrar till lärande som innefattar rörelse utomhus. 

 

Resultatet visar att förskollärarna använder sig av både hjälpmaterial, cyklar, material 

för vinteraktiviteter, inomhusmaterial och naturmaterial för att uppmuntra barns rörelse 

utomhus. Förskollärarna använder olika material beroende på vilket typ av aktivitet de 

vill uppmuntra. Materialet kan variera beroende på vilken årstid det är och beroende den 

pedagogiska verksamheten.  

 

 

6.2.4. Förskollärarens roll  

I intervjuerna framkom det att samtliga förskollärare är positiva till rörelse utomhus och 

upplever att det bör uppmuntras. De ansåg även att rörelse är en naturlig del av 

förskolans verksamhet. I analysarbetet urskiljs tre olika roller förskollärare har för att 

uppmuntra rörelse.  

 

Support 

Förskollärarna supportar och stöttar barnet för att uppmuntra till rörelse. Verbal 

stöttning kan uppmuntra barnen att lita på sin egna motoriska förmåga menar 

förskollärare C: “Det kan vara nån som ropar, kan du hjälpa mig, jag vill upp där? Nej 

du får träna på det, det gör de ju då. Då siktar de uppåt, peppar varann”. Förskollärare C 

menar att rollen som förskollärare innefattar att stötta verbalt genom att uppmuntra mer 

försiktiga barn att försöka på egen hand. Likaså att uppmuntra barnen till att våga 

utmana sina motoriska färdigheter är betydelsefullt menar förskollärare H: “Uppmuntra 

att försöka och våga, finnas där så dom känner stöd och vågar tro på sig själva”. 

Förskollärare H menar att rollen som support är värdefull för att barnen ska känna att de 

klarar mer än de tror. Att utgå från att barn aktiverar sig själva är inte självklart menar 

förskollärare G: “Sen måste vi ju hjälpa dom också. Det är ju inte bara att släppa ut dom 

och tro att dom ska röra på sig utan dom måste ju veta vad dom ska göra”. Förskollärare 

G menar att barnen på förskolan behöver support för att komma på en aktivitet som 

innefattar rörelse.  

 

 

Skapar vanor 

I intervjuerna betonar förskollärarna betydelsen av förskollärarens roll att bidra till att 

göra rörelse till en naturlig del av barnens vardag. Förskolläraren roll är betydelsefull i 

ett framtida perspektiv menar förskollärare F: 

 
Jag tycker det är väldigt viktigt i, i ett framtida perspektiv. Att dom får in det i vardagen. Att 

idrott och eller träning eller rörelse inte behöver vara något som är organiserat hela tiden utan det 

är något som man kan göra ändå. Sen är dom här ju så små så att dom har ju liksom inte något 

eget tänk men just hur viktigt det är att man rör på kroppen. Bara överlag. 
 

Förskollärare F menar att det handlar om att skapa vanor för framtiden hos barnen. 

Rörelse i förskolan bör uppmuntras eftersom det är en del i det livslånga lärandet och 

inte vara behöver förknippas med idrott eller träning. Bara att barnen besitter en 

kunskap om att sätta på sig kläder efter väder är betydelsefullt menar förskollärare C: 

“Ja, det är bara att anpassa sig efter vädret och det här att man har rätt kläder på sig. 

Man ska ju tycka att det är roligt att vara ute”. Förskollärare C menar att förskollärarens 

roll är att lära barnen goda vanor genom att vara utomhus dagligen och ha lämplig 

klädsel för utomhusaktiviteter.  
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Övervakare  

Förskollärarens roll som övervakande och passiv. Alla förskollärare orkar inte alltid 

delta i rörelsen utan övervakar mer menar förskollärare I: 

 
... ska erkänna och säga att jag är väl inte helfrälst i att vara utomhus ska jag vara ärlig och säga. 

Jag orkar inte kanske inte alltid vara med och leka “under hökens vingar kom” eller leka tjuv och 

polis. Typ sånt. Men jag gillar att hålla i planerade rörelseaktiviteter om jag själv slipper vara 

med och utföra dem, beror säkert på den lilla latmasken i mig.  
 

Förskollärare I menar att även om förskollärarens roll i uppmuntrandet av rörelse är 

passivt betyder det inte att de uppfattar det som irrationellt. Förskollärare I anser att 

förskollärare kan ha en mer passiv roll som övervakare av barns rörelse utomhus och 

samtidigt uppmuntra till rörelse. Ibland behöver de yngsta barnen extra omsorg i 

utomhusmiljön vilket innebär att de äldre barnen får klara sig mer på egen hand menar 

förskollärare H: “Då får man ha ett vakande öga på de större barnen”. Förskollärare H 

menar att förskollärarens roll inte räcker till att vara en närvarande pedagog för samtliga 

barn jämt utan det innebär att de större barnen får aktivera sig på egen hand och 

förskolläraren övervakar verksamheten på avstånd. 

 

Initiativtagare  

Förskollärarna uppfattar sig själva som initiativtagare av rörelselekar och övervakare av 

barns rörelse utomhus, när den sker på förskolans gård menar förskollärare G:  

 
Ja vi har varit med och startat upp sen ja. Vissa gånger kan vi inte vara med men asså ja. Men att 

vi är närvarande. Ibland är vi med och leker och ibland övervakar vi på håll, ögonen är där. 
 

Förskollärare G menar att deras roll i barns rörelse är att startar upp en rörelseaktivitet, 

exempelvis “under hökens vingar” för att sedan ta ett steg tillbaka och låta barnen 

bedriva leken på egen hand. Förskolläraren kan ta initiativ till rörelse genom att skapa 

olika rörelseaktiviteter menar Förskollärare I: “Typ göra en hinderbana på gården”. 

Förskollärare I menar att de kan skapar initiativ till rörelse genom att bygga en 

hinderbana utomhus. 

 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar sin roll som förskollärare på olika sätt och 

det påverkar hur de uppmuntrar rörelse utomhus. Resultatet visar att förskollärarens roll 

är både att vara support och skapa vanor samtidigt som de ska vara initiativtagare och 

övervakare av barns rörelse. 

 

 

 

 

6.3. Möjligheter och hinder för rörelse utomhus 

6.3.1. Plats 

 Förskollärarna ser både möjligheter och hinder för rörelse utomhus som de förknippar 

med platsen där rörelsen sker. Utifrån förskollärarnas uppfattning förekommer 

möjligheter och hinder både på förskolans gård och dess närområde.  

 

Närmiljön och gården på förskolan 
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Förskollärarna menar att tillgången till olika platser i närmiljön är möjligheter 

som påverkar rörelsen utomhus. Närmiljön erbjuder platser som möjliggör rörelse 

menar förskollärare D: “Vi har ju så fantastiskt läge så att vi har nära till det mesta. Vi 

har nära till sjön, vi har nära till skogen, där rör vi på oss mycket”. Förskollärarna D 

menar att tillgång till varierad utomhusmiljö bidrar till rörelse. Platser utomhus skapar 

möjlighet för rörelsefrihet menar förskollärare H: “Det är ju en större rörelsefrihet ute, 

dom kan leka, springa och så, på en mycket större yta än vad som finns inomhus”. 

Förskollärarna menar att platser utomhus ger möjligheter en annan typ av rörelsefrihet 

än den som erbjuds inomhus. 

 

Förskollärarna uppfattade inte platsen som ett hinder för rörelse utomhus. Däremot 

uppfattar förskollärarna att utformningen av förskolans gård som plats kan vara ett 

hinder för att utveckla rörelse. Förskolans gård är liten och platt vilket är ett hinder för 

varierad rörelse utomhus menar förskollärare D:  

 
Vår gård är inte så kuperad och med asfalt. Det är sand och asfalt och väldigt platt, och lite liten. 

De är ett hinder. Vissa förskolor har så att man kan dela av gården. Det hade varit skönt men det 

kan inte vi. 
 

Förskollärare D menar att storleken på gården kan utgöra ett hinder för rörelse utomhus. 

Utformningen av platsen kan förskollärarna inte påverka vilket de påtalar som ett 

hinder. Studien visar att förskollärarna upplever att förskolans gård kan begränsa barns 

rörelse beroende av platsens storlek. Gården på förskolan kan upplevas liten och 

begränsa varierade möjligheter till rörelse när hela barngruppen är där. Möjligheten att 

dela av gården kan vara både en fördel och en nackdel menar förskollärare H: 

  
Det är ju ett hinder när vi har hela barngruppen här, och hur den ser ut. Ena sidan av grinden är 

nästan bara av asfalt och den andra av gräs. Så det är svårt att dela upp barnen för dom vill ofta 

göra det som finns på andra sidan. Därför vill vi inte stänga den om vi inte behöver då begränsar 

vi ju barnen i leken.  
 

Förskollärare H menar att gårdens planlösning kan utgöra ett hinder eftersom det skapar 

svårigheter att dela av ytan utan att begränsa barn i deras valmöjligheter. Samtidigt 

menar förskollärare H att förskolans gård som plats skapar möjligheter för rörelse 

eftersom den erbjuder olika material och miljöer. I intervjuerna framkommer det att 

förskollärarna ser möjligheter att anpassa den fysiska miljön på förskolans gård till en 

lämplig plats för rörelse utomhus. Utformningen av gården på förskolan är en plats 

förskollärarna inte kan påverka och kan hindra barns rörelse om den är för liten. 

 

Resultat visar att förskollärarna uppfattar att platserna närmiljön och förskolans gård 

skapar möjligheter till rörelse utomhus. Förskollärarna i intervjuerna upplever att platser 

utomhus ger möjlighet till större ytor att röra sig på och att fler barn kan vara delaktiga.  

 

 

 

 

6.3.2. Tid 

Personaltäthet och rutiner 

De förskollärare som arbetar på förskolor med högre personaltäthet upplever det positivt 

och att det gynnar möjligheterna till rörelse utomhus. Personaltäthet kan vara ett skäl till 
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att byta arbetsplats eftersom det ger bättre förutsättningar, bland annat i utomhusmiljön 

menar förskollärare B:  

 
Det är ju annars ett av skälen till att jag sökte mig hit, att vi har lite större personaltäthet här. Det 

är bra. Då har man liksom mer möjlighet att göra och hitta på mer saker ju. Att man har mer tid 

att gå iväg. 

 

Förskollärare B menar att personaltäthet är en positiv faktor som möjliggör tid för 

utomhusaktiviteter som innefattar rörelse. Likaså menar förskollärare A: “Vi är en 

resursförskola, vilket innebär att vi har lite högre personaltäthet. Det gör att vi har större 

möjligheter att ha nån pedagog ute mycket”. Förskollärare A menar att arbetslaget har 

större möjlighet att dela upp barngruppen eftersom de är fler pedagoger, vilket skapar 

mer tid. Det framkommer i analysen att de förskollärare som uppger att förskolan har 

hög personaltäthet upplever att de har tid för fysiska aktiviteter utomhus. 

  

De förskollärare som arbetar med utomhuspedagogik uppger att de tillbringar större 

delen av dagen utomhus. Det har inverkan på tiden barn ges möjlighet till att tillämpa på 

rörelse eftersom även rutinsituationer sker utomhus menar Förskollärare E:  

 
På måndagar går vi ut direkt efter frukost vi åtta. De andra dagarna växlar vi lite, det blir så fullt 

i hallen annars om alla ska ut samtidigt. Några kan vara kvar inne en stund, men sen är vi ute. Vi 

äter ju lunch under taket här ute. 
 

Förskollärare E menar att tid frigörs för övriga aktiviteter om även rutinsituationer sker 

utomhus. I analysarbetet framkommer det att förskollärarna uppfattar att barnen får mer 

tid för rörelse om de inte behöver avbryta aktiviteten för att till exempel gå in och äta 

lunch.  

Likaså försöker förskollärarna vara ute så mycket det går menar förskollärare D: “....så 

vi är ju ute väldigt mycket, vi försöker vara ute både förmiddag och eftermiddag. Vi 

försöker äta mellanmål ute i den mån det går också”. Förskollärare D menar att genom 

att mellanmålet äts utomhus skapar det möjligheter för mer rörelse utomhus på grund av 

att det inte går åt någon tid för av- och påklädning.  

 

 Förskollärarna upplever att brist av tid kan vara ett hinder för rörelse utomhus. Ibland 

är det problematiskt att få tag på vikarier vid sjukdom menar förskollärare E: “Hinder 

kan ju vara att man blir sjuk och vi inte har nån vikarie och blir kort om folk och inte tar 

oss utanför gården”. Förskollärare E menar att dilemmat med personalbrist vid sjukdom 

påverkar barnens tid för varierande fysiska aktiviteter utomhus. Tiden kan också skapa 

hinder för rörelse utomhus menar förskollärare A: Hindren är väl bara vi vuxna, när vi 

inte har tid kanske. Förskollärare A menar att tiden inte riktigt räcker till för att göra de 

aktiviteter barnen önskar när det är sjuk personal och svårt att få tag på vikarier.  

 

 

Väder 

I intervjuerna framkommer att väder kan vara en faktor som hindrar barn får tiden 

utomhus. Under vintern kan kylan kan vara ett hinder för rörelse utomhus menar 

förskollärare D: “Kylan kan vara ett hinder för framförallt de minsta. De kan bli stående 

som michelingubbar och kan inte röra sig och blir kalla och ledsna”. Förskollärare D 

menar att kläder kan påverka barnens rörelse beroende på om de är anpassade utifrån 

vädret. Förskolläraren D menar att för tunna ytterkläder är otillräckligt samtidigt tjocka 

kläder påverkar barnens rörligheten. Likaså kan regn skapa hinder för rörelse utomhus 

eftersom barnen blir blöta menar förskollärare I: 
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 Men ja, ett hinder jag kan se med rörelse utomhus är väl kanske vädret och en följd av det, är 

det väl så kan barnen bli mer eller mindre smutsiga. Det är inte så kul när det är blött eller lerigt 

ute. 
 

Förskollärare I menar att utomhusmiljö är mindre tilltalande utifrån förskollärares 

perspektiv när det är blött och lerigt utomhus. Studien visar att barns tid utomhus kan 

begränsas av vädret samt hur förskolläraren uppfattar vädret som lämpligt för vistelse 

utomhus.  

Resultatet visar att förskollärarna i studien beskriver tid som både en möjlighet men 

också ett hinder. Tiden för rörelse utomhus påverkas av arbetslagets personaltäthet, 

vädret och hur förskolans rutiner ser ut.  

 

 

6.3.3. Material  

Gångrep, “skoknekt”, en bräda och grenar 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna använder olika hjälpmaterial som 

bidrar till rörelse. Hjälpmaterial underlättar fysiska aktiviteter på olika sätt. Gångrep att 

ha på promenader underlättar rörelse utomhus menar förskollärare B: 

 
Vi har ju såna där gångrep, med öglor på som kan vara bra så här i början. Nu är ju de här barnen 

så stora, då får ju de här barnen gå lite längre. De kanske inte är så vana att gå och hålla sin plats 

i ledet, med lagom tempo och hålla sin plats i ledet, kan bli lite överallt.  
 

 Förskollärare B menar att gångrepet skapar möjligheter för promenader med barnen vid 

trafikerade vägar. Material från inomhusmiljön kan också fungera som hjälpmedel för 

att uppmuntra rörelse menar förskollärare G: 

 
Först håller dom ju i en sån där skoknekt och försöker åka skridskor, sen ju mer dom bara nöter 

och nöter och ser hur kompisarna gör så vågar dom tillslut släppa taget. Lyckan man ser på dom 

när dom äntligen kan åka själva!  
 

Förskollärare G menar att material som har ett annat syfte i en ny miljö bli ett 

hjälpmaterial. Skoknekten i det här fallet kan möjliggöra att barn kan träna på att 

utveckla sin motoriska förmåga på isen. 

 

Det framkommer också att förskollärarna upplever att material från naturen kan skapa 

möjligheter för olika former av rörelse. Förskolan behöver inte alltid köpa material för 

att skapa möjligheter till rörelse menar förskollärare J:  

 
Det behöver inte va så tillrättalagt. Det finns ju jättemycket att köpa om man nu vill, appropå att 

handla. Men det räcker med att gå på en bräda. Det räcker att gå balansgång runt sandlådekanten. 

Det behöver inte vara en så tillrättalagd upphöjd bana, utan för dom räcker det att gå så.  
 

Enligt förskollärare J behöver inte material på förskolan inte vara tillrättalagt och 

strukturerat för att uppmuntra till rörelse, utan miljön kan vara improviserad med hjälp 

av naturmaterial. Att ta med naturmaterial från skogen skapar möjligheter att konstruera 

nya miljöer på förskolans gård som uppmuntrar till rörelse. Förskollärare C beskriver 

hur de brukar se naturmaterial som en möjlighet: 

 
Det går att plocka med sig, man kan använda naturmaterialet. Man kan hoppa över stenar, 

använda kottar och grenar och göra bon och springa och hoppa i. Det är oändligt, det finns så 

mycket möjligheter. Det bara finns där till barnen. 
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Förskollärarna beskriver olika möjligheter de uppfattar att material från naturen kan 

skapa. Naturmaterial används på olika sätt av förskollärarna för att möjliggöra varierad 

rörelse. 

 

 

Olämpliga kläder 

Barnens kläder upplevdes som ett material som kan begränsa barnen i deras rörelse 

utomhus. Förskollärarna uttrycker att förskolorna inte har extra kläder att täcka upp alla 

klädmaterial som kan behövas vid utomhusvistelse. Barn kan begränsas i sin rörelse på 

grund av klädseln menar förskollärare D: 

 
Vi märkte här om dagen att det var ett barn som hade alldeles för stora stövlar och kläder som 

inte kunde röra sig alls. Förskolan har inga möjligheter att klä på nått annat. Vi har lite extra 

kläder men inte i den månen. Det kan vara ett hinder. 
 

Förskollärare D menar att klädseln kan vara ett hinder för rörelse utomhus. Analysen 

påvisar betydelsen av rätt material i form av ändamålsenliga kläder för att kunna 

möjliggöra rörelse utomhus. Förskollärarna betonar att rörelsen utomhus kan påverkas 

om barn inte har tillräckligt eller olämpliga kläder för utomhusvistelse.  

 

Resultatet visar att förskollärarna i studien uppger att material kan skapa möjligheter 

men också begränsa rörelse utomhus. Hjälpmaterial, kläder och naturmaterial framkom 

att kan ge möjligheter för rörelse men också hindra det.  

 

 

6.3.4. Förskollärarens roll  

Inställning/Förhållningssätt 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna anser att de ska ta tillvara på tillfällen 

som kan uppmuntra till rörelse. Förskollärare bör vara flexibla och vilja se 

möjligheterna istället för hindren menar förskollärare H: 

 
Det gäller egentligen att vi som förskollärare måste vara flexibla och se möjligheter och inte 

hinder. Liksom ta vara på de dagar då de är färre barn i gruppen och hitta på mer spontana saker, 

kanske längre utflykter och så.  
 

Förskollärare H menar att attityden hos förskollärarna kan vara både ett hinder och en 

möjlighet för rörelse utomhus. Är förskolläraren kreativ och spontan påverkar det 

möjligheterna för fysiska aktiviteter. Det är egentligen de vuxna som skapar hinder 

menar förskollärare A:  

 
Så hindren är väl egentligen bara vi vuxna, om vi är begränsade och tänker lite fyrkantigt. 

Möjligheterna är hur stora som helst, det finns egentligen ingen gräns för känner jag. Utan det är 

bara vad man har för inställning tycker jag. 
 

Förskollärare A menar att den egna inställningen till rörelse utomhus kan skapa 

möjligheter men också vara ett hinder eftersom det kan begränsa barnen. Analysen visar 

att förskollärarens roll är att ha ett medvetet förhållningssätt gentemot rörelse och 

utomhuspedagogik där fokus är att se möjligheter. Förskollärarna uppfattar att 

förskollärarens roll skulle bli mer aktiv om de fick mer utbildning kring 
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utomhuspedagogik. Skulle förskollärarna vara mer aktiva skulle det ge möjlighet till 

mer rörelse menar förskollärare B: 

 
Skulle vi som pedagoger vara med aktiva med det här att barnen ska röra på sig tror jag att det 

skulle hända mer. Det kände vi när vi var på den här ute/inne- konferensen, att alla skulle få gå 

den. Den va så himla bra, så inspirerande. Hur man kan arbeta i utomhusmiljön, hur man kan 

använda den för att jobba ute med kroppen.   
 

Förskollärare B menar att det är deras egna inställning till rörelse utomhus som kan 

begränsa barnen. Förskollärare i studien upplever att deras inställning gentemot rörelse 

utomhus påverkar de möjligheter och begränsningar barn ges. Förskollärarna uppfattar 

sin roll som central i att skapa förutsättningar för rörelse utomhus. 

 

 

Yttre omständigheter 

I intervjuerna framkommer det att förskollärarna uppfattar att rollen som aktiv deltagare 

i barns rörelse kan begränsas av barngruppens sammansättning menar förskollärare J: 

 
Sen är det ju alltid eller ja det är ett hinder att vi har många små barn och inte är så många 

vuxna.  Då kan vi inte alltid delta i leken eftersom vi måste hjälpa dom små. Man får ha mer ett 

vakande öga på dom stora.  
 

Förskollärare J menar att många yngre barn kan utgöra ett hinder eftersom de kräver 

större omsorg än de äldre barnen. I studien framkommer det att förskollärarens roll kan 

begränsas av yttre omständigheter arbetslaget inte kan påverka, exempelvis 

barngruppens storlek eller sammansättning. Yttre omständigheter kan även handla om 

närmiljön utgöra ett hinder menar förskollärare B: “ Det handlar ju lite när man går iväg 

om säkerhet. Man går över vägar o så där”. Förskollärare B menar att det finns större 

vägar i närheten av förskolan är ett hinder som påverkar möjligheterna för rörelse 

eftersom det är trafikerat och kan utgöra en risk för barnen. 

 

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar att förskollärarens roll påverkar hur rörelse 

utomhus bedrivs beroende av vilket synsätt och förhållningssätt den enskilda 

förskolläraren har. Resultatet visar även att yttre omständigheter som barngruppens 

sammansättning, antal och ålder kan skapa både möjligheter och hinder för barns rörelse 

utomhus. 

 

7. Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien har utgått ifrån insamlat empir i form av semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade frågor valdes på grund av att studiens syfte var att undersöka 

förskollärarnas uppfattningar och deras arbetssätt. Intervjuer med öppna frågor gav 

nyanserade svar som analyseras och kategoriseras utifrån syftet med studien. Bryman 

(2016) tar upp betydelsen av materialet som ska analyseras, så att det belyser syftet med 

studien. Vi upplevde att intervjuernas omfattning gav en tillräcklig räckvidd för analys 

på grund av deltagarnas olika erfarenheter och utbildning inom utomhuspedagogik. 

Resultatet visar att det insamlade materialet påverkats av att två förskolor hade en 

uttalad utomhuspedagogik. Detta kan ha påverkat undersökningens utgång eftersom 

förskollärarna som arbetar med utomhuspedagogik uttryckte ett intresse för och 

uppfattade utomhuspedagogiken som en av de centrala faktorerna i förskolans 
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verksamhet. Vid en kritisk granskning av analysen kan resonemang föras kring om 

resultatet hade blivit detsamma ifall det hade varit två förskolor utan 

utomhuspedagogik. Resultatet kan därför inte anses representativt för svenska förskolor 

generellt. I efterhand kan det konstateras att med tydliga önskemål om urvalet hade 

resultatet förmodligen blivit annorlunda. Löfdahl (2014) påtalar vikten av att informera 

förskolechefen först, men det går att diskutera huruvida förskolechefens urval 

påverkade resultatet. Förskolecheferna gavs fria händer att välja förskollärare och valde 

utifrån studiens karaktär. Om vi önskat intervjuer med förskollärare från förskolor med 

olika inriktning hade vi troligen fått ett annat resultat.  

 

Undersökningen valde att utgå från förskollärarnas uppfattning om och arbetssätt 

med barns rörelse vilket innebär både för- och nackdelar. Fördelen är att inga etiska 

svårigheter uppstår angående barns samtycke. Både Löfdahl (2014) och 

Vetenskapsrådet (2002) betonar att det kan vara svårt att avgöra om barn är fullt 

medvetna om konsekvenserna av deras samtycke vid dokumentation. Metodvalet i 

undersökningen gör att inte barn kommer till tals men syftet med denna studie var att få 

förskollärarnas uppfattning utifrån deras barnperspektiv. Barnperspektivet innebär att 

vuxna försöker se det som är viktig för barn och utgå från barns bästa (Arnér, 2009). 

Resultatet i denna studie undersöker hur förskollärare uppfattar barns rörelse och berör 

hur de anser sig tillämpa rörelse i den dagliga verksamheten.  

 

Intervjuerna med förskollärarna genomfördes med hjälp av en intervjuguide bestående 

av några få öppna frågor vilket resulterade i att den insamlade empirin skilde sig åt 

väsentligt vilket försvårade analysarbetet. Möjligtvis hade resultatet kunnat vara 

tydligare om intervjuguiden varit mer strukturerad. En pilotintervju innan hade kunnat 

utveckla både studiens intervjuguide men även intervjutekniken. Intervjuguiden ska 

hjälpa till att hålla den röda tråden samtidigt som den inte ska begränsa den som 

intervjuas. Bra intervjuteknik ger detaljerade och fylliga berättelser utifrån syftet med 

studien (Löfgren, 2014).  

 

Valet av metod anser vi gav ett tillräckligt material att analysera. De tio intervjuerna 

visade både gemensamma uppfattningar men också personliga variationer bland de 

enskilda förskollärarna. Både de gemensamma uppfattningarna och variationer ingår i 

resultatet. Resultatet visar hur förskollärare i mellersta Sverige uppfattar rörelse 

utomhus och deras arbetssätt. 

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att barns rörelse i utomhusmiljö på förskolan påverkas av olika 

faktorer.  Tid, plats, material och den pedagogiska rollen är aspekter som påverkar den 

pedagogiska utformningen av barns rörelse utomhus (Kiewra & Veselack, 2016). 

Studien har inspirerats av dessa aspekter i de olika kategorierna. Resultatet utgår från 

förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt utifrån hur mycket tid som tillbringas med 

rörelse utomhus, vilka material som används, vilka platser som är centrala för fysiska 

aktiviteter och deras egen roll för att främja rörelse utomhus.  

 

Studien har undersökt förskollärares uppfattning och arbetssätt gentemot rörelse 

utomhus i förskolan. Resultatet visar att förskollärare är medvetna om vikten av att barn 

är fysiskt aktiva och tillbringar tid utomhus dagligen. Grindberg och Langlo Jagtöien 
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(2000) lyfter att rörelse i utomhusmiljö är betydelsefull för barns utveckling vilket gör 

att det är angeläget att förskollärarna besitter tillräckliga kunskaper inom ämnet. 

 

Plats, tid och material 

Resultatet visar att förskollärare uppfattar förskolans gård som en central plats för barns 

rörelse i utomhusmiljön. Med olika material utformar förskollärare platsen utifrån den 

typ av rörelse de vill eftersträva. Resultat visar att förskollärarna generellt uppfattar att 

platser utomhus skapar mer rörelsefrihet eftersom ytorna är större och möjliggör att fler 

barn kan delta i aktiviteter. Reunamo et. al. (2013) menar att förutsättningarna för 

rörelse och delaktighet är lättare utomhus eftersom just ytorna är större. Platser som 

främjar delaktighet och interaktion gynnar också barns välmående då det utvecklar den 

sociala utvecklingen. Reunamo et. al. (2013) menar att interaktion kan uppmuntra till 

mer rörelse bland barnen om platsen ger förutsättningar till delaktighet. Större ytor 

passar även bra till rörelselekar och olika bollekar menar Bilton (2014).  

 

Resultatet visar att förskollärarna upplever att platsens utformning kan hindra rörelse. 

Utformningen av förskolans gård och dess närmiljö är inget förskolläraren kan påverka 

men som de uppfattar kan hindra barn till en variationsrik utomhusmiljö.  

Förskolans gård är en central plats för aktiviteter där rörelse ingår, där sker både 

spontana lekar och planerade aktiviteter menar förskollärarna. Under vintern 

uppmuntrar förskollärarna till varierad rörelse genom att de skapar eller besöker platser 

som erbjuder exempelvis skridskoåkning och pulkaåkning. Resultatet visar att 

förskollärarna uppmuntrar och möjliggör olika typer av rörelse genom att erbjuda olika 

typer av material. Skridskor och skidor finns att låna, likaså finns cyklar och bollar 

tillgängliga. Förskollärare utnyttjar flera olika material för att uppmuntra till rörelse 

samt upplever att barn använder olika redskap för att bedriva rörelse.  

 

Resultatet visar att förskollärare tillägnar tid ute varje dag för att uppmuntra barn till att 

röra sig. Utomhusvistelse dagligen är en självklarhet delvis eftersom rörelse är enklare 

utomhus men även ur en hälsoaspekt menar förskollärarna. Att barn får frisk luft 

samtidigt som de använder och rör kroppen. Kiewra och Veselack (2016) menar att barn 

uppskattar att vistas i utomhusmiljö och vill tillbringa mer tid utomhus än vad som 

erbjuds i förskolan. Szczepanski (2006) resonerar kring utomhuspedagogik som ett 

samspel mellan teori och praktik. Att tillämpa tid på olika platser i utomhusmiljön, där 

alla sinnen får arbeta i lärandet möjliggör att rörelse blir en central del. Boon Peng Loy-

Ee och Mui Hoon Ng (2018) lyfter fram att regelbunden tid för rörelse stärker barns 

utveckling, både den motoriska, kognitiva och sociala. Det finns en tradition av vistelse 

utomhus och framförallt i naturmiljöer på förskolorna menar Brodin (2011). Platser med 

naturmiljöer framläggs som centrala platser kopplat till rörelse. Resultatet visar att både 

transport dit och den aktivitet som sker på platsen betraktas som rörelse enligt 

förskollärarnas uppfattning. Förskolans närmiljö är betydelsefull huruvida barn kan 

erbjudas varierande utomhusmiljö visar resultatet. Förskollärare använder olika 

offentliga platser för varierad rörelse och beroende av vad närmiljön erbjuder blir det 

olika aktiviteter. Nordahl och Einarsdottir (2014) menar att aktiviteter som sker på 

förskolans gård skiljer sig mot de som uppstår i naturmiljö. Resultatet visar att de 

fysiska aktiviteterna som sker i skogen liknar de som sker på förskolans gård eftersom 

gården erbjuder olika naturmaterial. Dock finns det fysiska aktiviteter som endast sker 

på förskolans gård eftersom gårdens material endast finns där. Ett populärt material är 

cyklar vilket resultatet visar som ett centralt redskap i barns rörelse. Förskolans gård 

erbjuder både fasta konstellationer som klätterställningar, gungor och sandlåda som 

material barn använder i rörelse. Nordahl och Einarsdottir (2014) menar att gungor är ett 
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material som inte bara gynnar rörelse utan är ett positivt redskap i barns kamratkultur 

eftersom det ger möjlighet till samspel 

 

 

Förskollärarens roll  

Resultatet visar att förskollärarna upplever att de inte alltid har möjlighet att bedriva 

verksamhet utomhus på det sätt de önskar. Personalbrist och yttre omständigheter 

uppges som skäl till uteblivna utflykter och barns tillgång till mindre tid i utomhusmiljö. 

Tillfälle för fysiska aktiviteter utomhus påverkas beroende av personaltäthet och 

förhållningssätt hos förskollärare. Tid och sammansättning av barngrupp påverkar den 

tillgängligheten barn ges till utomhusvistelse i varierande utomhusmiljöer. 

Förskollärarna uppfattar också att deras egen inställning kunde bli hinder för rörelse 

utomhus. De uppfattade att deras egen inställning och attityd till rörelse utomhus 

påverkade barnen, både positivt och negativt. Klaar och Öhman (2014) menar att 

förskollärarens roll är betydelsefull i att stötta och vägleda barnet i deras utveckling. 

Förskollärarens roll utomhus är passiv i stället för ett aktivt deltagande. Resultatet visar 

att förskollärarna antar en övervakande roll i barns rörelse utomhus. Ihmeideh och Al-

Qaryouti’s (2016) studie visar att förskollärarens roll är mer övervakande i 

utomhusmiljö och att de ser det som en paus från lärandet i inomhusmiljön.  

 

Resultatet visar att förskollärare upplever att deras roll som komplement till hemmet 

handlar om att ge vårdnadshavarna kunskap om vad rörelse innefattar och varför det är 

betydelsefullt för barnen. Förskollärarens roll att komplettera hemmet är att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna ha möjlighet till rörelse och 

utomhusvistelse. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar deras roll i uppmuntrandet 

av rörelse handlar om att stötta vårdnadshavarna i barnens fostran där rörelse och fysisk 

aktivitet är en central del.  

 

Förskollärarna upplever att de behöver vara medvetna och närvarande i barns rörelse, 

dels för att stötta barnen men även för att kunna utmana och utveckla deras motoriska 

färdigheter. Enligt ska läroplanen ska förskolan sträva efter att: “varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016. s.8). Förskollärarna i 

studien använder sig av aktiviteter utomhus där rörelse ingår för att uppnå olika 

strävansmål. Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) resonerar kring läroplanens 

otydlighet i strävansmålen och anser att den behöver konkretiseras samt definieras för 

att anpassas till förskolans förutsättningar. Resultatet visar att förskollärarna i studien 

tolkar läroplanens strävansmål olika och arbetssätten med utomhuspedagogik och 

rörelse varierar. Läroplan betonar att förskolan ska sträva efter att lägga grunden för en 

hälsosam livsstil. Rörelse och vistelse i utomhusmiljö inte bara betydelsefulla faktor ur 

ett hälsoperspektiv utan även i främjandet av barns motoriska, kognitiva och sociala 

utveckling (Boon Peng Loy-Ee & Mui Hoon Ng, 2018).  

 

Enligt Cooper (2015) riskerar dagens generation att livslängden minskas på grund av 

både mindre rörelse i vardagen och mindre utomhusvistelse. Resultatet i denna studie 

visar att barnen har tillgång till utomhusmiljö dagligen samt möjlighet till olika typer av 

rörelse under hela året. Reunamo et al. (2013) betonar att en aktiv livsstil i tidig ålder 

ger förutsättningar för en sund och hälsosam livsstil även i vuxen ålder. Resultatet visar 

att förskollärare har en positiv inställning till utomhusvistelse och rörelse. 

Förskollärarna betonar att utomhusvistelse både främjar barns rörelse, lek och deras 

kamratrelationer. Både Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) och McLachlan et. al. (2017) 



 

26 

 

debatterar att en av anledningarna till att utomhusvistelsen begränsas i förskolan är för 

att förskollärare kan uppleva sig otrygga i den pedagogiska rollen och i valet av fysiska 

aktiviteter. Sevimli-Celik och Johnson (2013) lyfter fram att förskollärarnas 

kunskapsbrist och andra yttre omständigheter kan göra att spontana möjligheter till 

planerade utomhusaktiviteter försummas. Resultatet visar att förskollärare uppfattar sig 

trygga i förskollärarrollen utomhus eftersom att de har ytterligare utbildning inom 

utomhuspedagogik eller rörelse utöver sin förskollärarutbildning. Resultatet visar att 

förskollärarna använder sig av fysiska aktiviteter, exempelvis skridskoåkning för att 

kombinera ett teoretiskt och praktiskt lärande. Förskollärare G beskriver hur barnen 

övar på att åka skridskor, studerar hur kompisar gör och lyssnar på förskollärarnas 

vägledning. Genom en kombination ökas förståelsen vilket går i linje med 

Szczepanski’s (2013) resonemang om att teori och praktik ger möjlighet till en ökad och 

förstärkt sinnesupplevelse som befäster lärande. 
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Bilagor 
Intervjuguide    

Starta upp med att introducera studien, dess bakgrund och syfte. Informera om 

intervjun och dess tillvägagångssätt satt etiska förhållningssätt studien tar ställning till.  

 

Bakgrundsfrågor - Personligt: Namn, ålder, yrkeserfarenheter, förskolans storlek, 

personaltäthet, barngruppens storlek och ålder samt någon passion hon/han brinner 

extra för? 

 

   

• Har du/ni fått någon utbildning inom rörelse utomhus? (skolan, arbetet, 

privat?)  

    

• Vad betyder rörelse utomhus i förskolan för dig? (berätta vidare, 

utveckla gärna) 

http://dx.doi.org/10.5617/nordina.623
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://doi.org/10.7577/nbf.414
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• Vad gör ni på er förskola? (konkreta exempel, berätta gärna, utveckla)  

 

• Hur försöker du uppmuntra barn till rörelse? ( utveckla gärna, exempel) 

 

• Vilka möjligheter och hinder upplever du med rörelse utomhus? 

(utveckla och beskriv gärna)  

 

 

 

Runda av, fråga om de vill tillägga något eller berätta något mer som de tycker vi 

missat. Tacka för samtalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missivbrev 

Information och samtyckesblankett till intervjudeltagare 

  

Vi heter Elin Lundberg och Carina Güngör och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under hösten 2018 skriver vi vårt examensarbete i pedagogik.  

Som en del av vårt examensarbete planerar vi under oktober 2018 att genomföra en 

undersökning på er förskola. 

  

Syftet med undersökningen är att undersöka förskollärares uppfattning om barns 

rörelse i utomhusmiljö. För att närma oss detta kommer vi att genomföra intervjuer 

med ett antal förskollärare på olika orter i mellersta Sverige.  

Deltagaren och förskolans namn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet 

(både i eventuella bilder och i text). Allt insamlat material förvaras så att ingen 

obehörig får tillgång till det. Det färdiga examensarbetet kommer att sparas i 

högskolebibliotekets databas DIVA. 
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Medverkan i undersökningen ”Rörelse i utomhusmiljö i förskolan” är helt frivillig och 

du kan när som helst avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att 

med ljudupptagning dokumentera vår intervju med dig som förskollärare. Vi står till 

förfogande för att svara på frågor under hela arbetsprocessen. Det insamlade materialet 

kommer att transkriberas och personuppgifter samt uppgifter som kan kopplas till dig 

eller förskolan kommer att anonymiseras. Ljudfilerna raderas efter transkriberingen.  

  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter om din intervju och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära 

att uppgifter om dig och din förskola raderas eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

  

Vi är tacksamma för att du ställer upp på vår intervju och deltar i vår undersökning. 

  

Med vänlig hälsning 

  

  

E-post: ofk15elr@student.hig.se            E-post: ofk15cgr @student.hig.se 

Tel: 076-8028383                                  Tel: 070-6171950 

  

 

 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 

Handledare: Ulrika Bergstrand 

E-post: ulabed@hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

Samtycke 

  
Medverkan i undersökningen Rörelse i utomhus i förskolan är helt frivillig och du kan 

när som helst avbryta deltagandet. Samtycke ger oss som studenter tillstånd att med 

ljudupptagning dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för 

att svara på frågor under hela arbetsprocessen. 

  

 

 

Du ger ditt medgivande genom att kryssa i rutan nedan. 

  

  

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen. 
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Datum och plats: …………………….. 

  

  

  

…………………………........................     

Förskollärarens underskrift                     

  

  

 

…………………………………………. 

Namnförtydligande                                   

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


