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Abstract 

The purpose of the study was to increase the knowledge about how preschool 

teachers ideas about physical activity in relation to the concept teaching in the new 

curriculum Lpfö 18. The study was a qualitative study and the data was collected in 

form of focus group interviews. Four preschools and total 16 preschool teachers 

were interviewed (four groups). Framework factor theory was used as a theoretical 

framework. The result shows that the possibility of teaching physical activities in 

preschool are influenced by constitutional, organizational and physical frameworks. 

The study's conclusion is that preschool teachers have always worked with teaching 

in relation to physical activity in preschool, but that it requires time, planning and 

commitment to the processing of the curriculum in order to be able to implement 

and achieve goal-oriented learning processes.  

 

 

Keywords: Focus group interviews, Frame factor theory, Motion joy, Physical 

activity, Preschool teachers, Teaching.  
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Sammanfattning                                                                                              

Syftet med studien var att öka kunskapen kring hur förskollärare tolkar och resonerar 

kring fysisk aktivitet i relation till begreppet undervisning i den reviderade läroplanen 

Lpfö 18. I vår undersökning valde vi fokusgruppsintervjuer som kvalitativ 

intervjumetod. Fyra förskolor och totalt 16 förskollärare intervjuades och resultatet 

ställdes mot relevant litteratur samt tidigare forskning. I studien används 

ramfaktorteorin som teoretiskt ramverk för att upptäcka samband mellan 

rörelseglädje och ramfaktorteori. Resultatet visar att möjligheten till undervisning av 

fysiska aktiviteter i förskolan påverkas utifrån konstitutionella, organisatoriska och 

fysiska ramar. Undersökningens slutsats är att förskollärare alltid arbetat med 

undervisning i relation till rörelseglädje i förskolan men att det krävs tid, planering 

och engagemang till bearbetning av läroplan för att målstyrda lärprocesser ska kunna 

genomföras och uppnås.  

 

Nyckelord: Fokusgruppsintervjuer, Fysisk aktivitet, Förskollärare, Ramfaktorteori, 

Rörelseglädje, Undervisning. 
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1 INLEDNING 

Då dagens samhälle gärna uppmuntrar till mer stillasittande aktiviteter så som tv-

tittande och datorspel, är det av stor vikt att förskolan medvetet arbetar med fysiska 

aktiviteter som uppmuntrar till rörelseglädje och stimulerar barns rörelseförmåga. 

Genom utbildningens gång har vi studerat många olika områden kring barns lärande 

och utveckling. Delkursen rörelse, kost och hälsa (5 hp, VT. 2017) vid Karlstads 

Universitet gav oss inspiration till vår studie då vi anser att just hälsa och 

rörelseaktiviteter är betydelsefulla för barns motoriska utveckling, lek och lärande.  

En annan bidragande faktor till valet av studien är den reviderade läroplanen Lpfö 18 

som träder i kraft 1 juli 2019. I den reviderade läroplanen för förskolan finns det ett 

fördjupat avsnitt som lyfter vikten av hälsofrämjande arbete. Läroplanen introducerar 

även begreppet undervisning och att förskollärare ska ansvara för det målinriktade 

arbetet och främja barns lärande och utveckling samt det pedagogiska innehållet. 

Förskollärares attityder och förhållningssätt utgör en möjlig påverkan till begreppet 

undervisning rörande fysisk aktivitet och vilka lärprocesser som skapas i 

verksamheten. Det strävansmålet som stått i fokus för vår studie är: ”Utbildningen 

ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse 

för att vara fysiskt aktiva” (Skolverket, 2018, s. 9). Hur tolkar förskollärare begreppet 

undervisning? Och finns det ramfaktorer som påverkar förskollärarnas arbete i att 

tillmötesgå barns möjligheter att uppleva och utveckla intresse för fysisk aktivitet i 

förskolan? Detta problemområde kommer studeras vidare i studien.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur förskollärare tolkar och resonerar 

kring fysisk aktivitet i relation till begreppet undervisning i den reviderade läroplanen 

Lpfö 18.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka konstitutionella ramar anser förskollärarna påverkar barnens möjlighet till 

fysisk aktivitet i förskolans verksamhet? 

• Vilka organisatoriska ramar anser förskollärarna påverkar barnens möjlighet till 

fysisk aktivitet i förskolans verksamhet? 

• Vilka fysiska ramar anser förskollärarna påverkar barnens möjlighet till fysisk 

aktivitet i förskolans verksamhet? 
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2 BAKGRUND 

2.1 Styrdokument 

2.1.1 Lpfö 16 

I förskolans läroplan Lpfö 16 lyfts följande fram; omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande ska tillsammans bilda en helhet. Verksamheten ska organiseras och 

genomföras på ett sätt så det både utmanar och stimulerar barnets lärande och 

utveckling. Även miljön lyfts som central i verksamheten och ska vara inbjudande, 

innehållsrik och öppen. Andra viktiga delar som framhävs under rubriken utveckling 

och lärande i läroplanen är det lustfyllda lärandet och att främja leken (Skolverket, 

2016). Följande strävansmål om fysisk aktivitet lyfts i Lpfö 16:  

 

Förskolan ska 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.9).  

2.1.2 Lpfö 18 

Några av de centrala delarna i den reviderade läroplanen Lpfö 18 är; lek, hälsa och 

välbefinnande, samt undervisning. Förskolans utbildning ska planeras och 

genomföras på ett sätt så barnens utveckling, välbefinnande och hälsa främjas. 

Undervisning som ingår i utbildningen syftar till att utmana och stimulera barnen i 

målstyrda processer, där läroplanens mål fungerar som utgångspunkt och riktning. 

Undervisningen kan både uppstå spontant eller utgå ifrån ett planerat innehåll, då 

barns lärande och utveckling sker kontinuerligt hela tiden. Det är förskolläraren som 

ansvarar för att det målinriktade arbetet främjar barns lärande och utveckling, samt 

för undervisningens pedagogiska innehåll (Skolverket, 2018). Leken och miljöns 

betydelse för rörelse lyfts i Lpfö 18 fortsatt som en viktig och central del “Lek kan 

också utmana och stimulera barnens motorik” (Skolverket, 2018, s. 8).  

 

I Lpfö 18 har en ny rubrik tillkommit; Hållbar utveckling samt hälsa och 

välbefinnande, vilket förtydligar vikten av det hälsofrämjande arbetet i förskolan. 

Följande uppmärksammas i Lpfö 18:  

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges 

möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska 
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ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för 

att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil 

är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att baren förstår hur detta 

kan påverka hälsa och välbefinnande 

(Skolverket, 2018, s. 9-10). 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att 

ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 

(Skolverket, 2018, s.13). 

2.2 Begreppet undervisning 

Undervisning introduceras som ett nytt begrepp i samband med att den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö 18 träder i kraft den 1 juli 2019. Eidevald och Engdahl 

(2018) redogör för begreppet undervisning och dess innebörd. De menar att den 

främsta orsaken till att begreppet undervisning lyfts i Lpfö 18 är det faktum att det 

fördes in som begrepp i skollagen 2010. Syftet med att införa begreppet i förskolans 

läroplan grundar sig i den granskning Skolinspektionen (2016) genomförde, där det 

framgår att det i verksamheten finns en oklarhet i vad begreppet undervisning innebär 

och hur undervisningen ska bedrivas. Barnskötare och förskollärare som intervjuats 

i granskningen uttryckte att de inte vill undervisa barn i förskolan. Främst handlade 

det om att förskollärare inte såg sig själva som undervisande lärare, vilket ledde till 

att Skolinspektionen (2016) påvisat att undervisning som begrepp, inte hade 

förankrats hos personalen och att de såg lärande och undervisning som liknande 

begrepp (Eidevald & Engdahl, 2018). 

 

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) lyfter i sin studie att risken för 

att förskolan ska skolifieras minskar om undervisningen bedrivs utifrån en 

förskoledidaktisk utgångspunkt, där omsorg, lek och lärande tillsammans bildar en 

helhet. Förskollärare bör även i vardagen använda begreppen didaktik och 

undervisning i sitt yrkesspråk. Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) lyfter att 

didaktikens utgångspunkt bör vara utifrån barns erfarenhetsvärld och att i den 

målstyrda process som undervisning innebär integrera lek och lärande. Genom dessa 

aspekter behöver inte begreppet undervisning skolifiera förskolans verksamhet, 

vilket förskollärare befarar ska bli en konsekvens vid införandet av begreppet 

undervisning.  
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I en norsk studie av Sæbbe och Pramling Samuelsson (2017) framgår det att flertalet 

av de förskollärare som medverkat i studien inte använder begreppet undervisning, 

även om de ser sig som ledare för barns lärande. Sæbbe och Pramling Samuelsson 

(2017) beskriver hur förskollärare bedriver undervisning i verksamheten. Detta 

genomförs utifrån aktiviteter med ett utvalt lärandeinnehåll, de samordnar och 

planerar för hur de ska synliggöra något för barnen. De anser sig utgå från barnens 

intressen, barnen får uppgifter, förskolläraren informerar (fakta) och kommunicerar 

för att ge barnen redskap (begrepp) och det barnen lärt sig dokumenteras. Enligt 

Sheridan och Williams (2018) sätts ramarna för barns förväntade kunskapsutveckling 

i förskolan av förskolans läroplan och skollagen. Det pedagogiska uppdraget 

tydliggörs via läroplanens riktlinjer och mål, vilket blir centralt för undervisningens 

innehåll, även om begreppet undervisning lyfts fram som relativt nytt så har det 

historiskt sett präglat förskolans historia, men uttryckts med olika begrepp och på 

olika sätt. 

2.3 Fysik aktivitet i förskolan 

Olika former av fysisk aktivitet är enligt Mattsson, Jansson och Hagströmer (2016) 

en förutsättning för barns lärande och utveckling. Mattsson, Jansson och Hagströmer 

(2016) påpekar att fysisk aktivitet rent fysiologiskt definieras som all kroppsrörelse 

som ger ökad energiförbrukning utöver den förbrukning kroppen har under vila. 

World Health Organisation (2012) poängterar att barn behöver en balans mellan låg 

intensitet till högre grad av intensitet med pulshöjande effekt. Barnen bör erbjudas 

fysiska aktiviteter som totalt ska omfatta minst 60 minuter per dag menar Statens 

folkhälsoinstitut (2006) som även de förespråkar dessa rekommendationer, tanken är 

inte att träna upp den fysiska förmågan utan snarare att bibehålla en god hälsa.  

 

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet (2015) menar att det finns generella 

rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Fysisk aktivitet kan 

utföras genom exempelvis cykling, promenader, lek och utforskande av 

omgivningen. Detta kan ske både spontant eller i planerad idrott- och 

motionsundervisning. Motion ska uppmuntras genom att barnen erbjuds motoriskt 

utmanande och stimulerande fysisk aktivitet utifrån individens intresse. Miljön ska 

vara lustfylld, trygg och möjliggöra social interaktion (FYSS, 2015).  

 

Pedagoger i förskoleverksamheten kan påverka barn att öka sin fysiska aktivitetsnivå̊ 

och således minska risken för sjukdomar. För att detta ska vara möjligt måste varje 

arbetslag i verksamheten prioritera och främja den fysiska aktivitetsnivån som kan 

leda till muskelstyrka, bättre hälsa och eventuell reducerad benskörhet hos barn 

(Strong, Malina, Blimkie, Daniel, Dishman, Gutin & Trudeau, 2005). Enligt Strong 

et.al (2005) finns det psykiska fördelar som bättre sömn, minskad stress och förhöjd 

självkänsla vid ökad fysisk aktivitet hos barnen.  



Förskollärares arbete med fysisk aktivitet i ljuset av Lpfö 18                             Fanny Nilsson och Rebecca Hoff 

 

6 

 

2.4 Rörelsekulturer                                                                                             

Larsson (2016) menar att rörelse är ett fysikaliskt begrepp som definierar fysisk 

aktivitet i den mån att ett föremål ändrar sin position i rummet. Vidare menar Larsson 

att i förskolans styrdokument har man använt begreppet rörelse istället för idrott och 

hälsa som man vanligen kallar det inom skolans värld.  Rörelse kan då ses som ett 

mer inkluderande begrepp när det knyts an till specifika verksamheter, något Larsson 

kallar rörelsekultur. Rörelsekulturer fungerar som en kommunikativ process kring 

det som rörelseaktiviteterna går ut på, och själva kommunikationen kring vilken 

innebörd aktiviteterna ska ha utgör det centrala för vilken undervisningsprocess som 

skapas. Larsson (2016) menar att rörelsekulturer bottnar i normer och värderingar 

som anser sociala regler, hur man ska eller inte ska bete sig i ett visst sammanhang. 

Dessa normer och värderingar har historiskt sett vuxit fram genom rörelsekulturer 

och förhåller sig inte till verksamheter på ett logiskt sätt. Detta ställer höga krav på 

förskollärare att aktivt arbeta med normkritik och stå upp för alla barns rätt att 

erbjudas samma möjlighet till variation av fysiska aktiviteter i livet.   

2.5 Rörelseförmåga   

Rörelseförmåga är ett begrepp som Larsson (2016) menar omfattar betraktarens och 

deltagarens perspektiv. Betraktarens perspektiv fokuserar på hur rörelserna utvidgas 

i rummet och detta är observerbart för betraktaren. Samtidigt som deltagarens 

perspektiv fokuserar på erfarenhetsmässiga rörelser, hur man tolkar och erfar sina 

egna rörelser. Vidare påpekar Larsson (2016) att begreppet rörelseförmåga kan ingå 

i begreppet kroppslig förmåga. Kroppslig förmåga i förskolan kan innebära att barnen 

utforskar sin omvärld genom lek och utforskande, både genom kroppen, rörelser i 

rummet och i sammanhanget.  

2.6 Rörelseglädje 

Hammar och Johansson (2008) förklarar att alla aktiviteter i förskolan bör bygga på 

rörelseglädje och för att hjälpa barnen med samhörighet och gemenskap bör man 

skapa meningsfulla aktiviteter. Vidare anser Hammar och Johansson (2008) att en 

trygg och trivsam barngrupp är när alla inom verksamheten har roligt tillsammans 

och skrattar med varandra.  

2.7 Barns motoriska utveckling    

Definitionen av motorik är enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) de 

processer och funktioner som påverkar kroppens förmåga att styra och kontrollera 

rörelser. Ellneby (2007) menar att den motoriska utvecklingen startar redan hos det 
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nyfödda barnet och grundrörelserna börjar utvecklas redan från det att barnet lär sig 

att rulla från mage till rygg, därefter börjar barnet åla, krypa, resa sig, gå, hoppa och 

sedan springa. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar att dessa motoriska 

beteenden kan delas in i följande undergrupper; motorisk utveckling, motorisk 

kontroll, motoriskt lärande. Motorisk utveckling definieras som förändringar i den 

motoriska utvecklingen över tid och vanligtvis relateras förändringarna till ålder och 

färdighetsnivå. Barnets balans och koordinationsförmåga är under ständig 

progression och kroppens motoriska utveckling pågår inte bara under de första 

levnadsåren, utan ingår i en livslång process. Motoriskt lärande beskrivs som en 

grupp processer kopplade till erfarenhet och övning som leder till permanenta 

förändringar i förmågan att utföra motoriska färdigheter. Detta påpekar även Ellneby 

(2007) som menar att barn tidigt behöver få öva på rörelser flera gånger för att 

motoriskt bli bättre på den specifika rörelsen och att vi vuxna bär ansvaret för att 

detta sker. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) beskriver motorisk kontroll 

som underliggande mekanismer, så som ställningar och rörelser som pågår här och 

nu. Den motoriska kontrollen är enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) 

viktig att följa upp och studera då man i ett tidigt stadie kan upptäcka om ett barn 

avviker från ett mål. Detta menar även Ellneby (2007) att om ett barn avviker måste 

vi undersöka orsaken till varför ett barn har brister i motoriken.  

2.8 Förskolemiljöns förutsättningar för fysisk aktivitet  

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar att miljön har stor betydelse när 

det kommer till barns motoriska utveckling. Miljön är även en av de faktorer som 

aktivt går att påverka för att stimulera barns motorik. Det finns en rad olika miljöer 

som barn vistas i under sin uppväxt, dessa tillsammans bidrar till att forma den 

motoriska utvecklingen hos barnet. Förskolan är enligt Sigmundsson och Vorland 

Pedersen (2004) en av de platser som barn spenderar större delen av sin vakna tid på, 

vilket innebär att förskolan har ett stort ansvar att ge barnen motoriska utmaningar 

och motorisk stimulans. De lyfter även det faktum att det bör planeras för den 

motoriska utvecklingen och finnas tydliga mål kring vad barnen erfar, hellre än att 

enbart fokusera på de beskrivningar som finns kring normal utveckling. Att enbart 

fokusera på att barn självorganiserat lär sig de nödvändiga grovmotoriska 

färdigheterna genom fri lek menar Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) är ett 

förhållningssätt som inte blir optimalt, det gäller att ha en tydlig målsättning för att 

utvecklingen ska kunna påverkas. De menar vidare att genom anordnande av styrda 

aktiviteter ger det fler barn möjligheten att med stöd från vuxna utforska nya 

aktiviteter, som de kanske aldrig hade tagit egna initiativ till att pröva. Barnen får en 

bra motorisk grund att stå på, när de kontinuerligt får pröva på organiserade 

motoriska aktiviteter.  

 

Wikland (2013) menar att den fysiska miljön kan indelas i olika kategorier som 

innefattar pedagogerna, organisering av dagen samt miljön i och runt förskolan. 
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Formen av utemiljön har betydelse för graden av fysisk aktivitet på förskolan. Om 

gården innehåller lekområden med nivåskillnader, passager samt träd och buskar kan 

barnen stimuleras till ökad fysisk aktivitet. Redskap som bollar, spadar eller cyklar 

kan inspirera barnen till aktiviteter samtidigt som fasta redskap som gungor och 

sandlådor kan resultera i att barnen blir inaktiva. Wikland (2013) menar till skillnad 

från Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) att strukturerade aktiviteter är 

mindre viktiga för den fysiska aktiviteten då den fria leken är tillräckligt 

energikrävande för barn i förskoleålder. Vidare menar Wikland (2013) att det bästa 

för grovmotoriken är den fria leken som framförallt sker på lekplatser och i skogen.  

 

Osnes, Skaug och Kaarby (2012) menar att den fysiska och den sociala miljön sätter 

hinder eller skapar möjligheter till rörelseglädje i förskolan. Dessa faktorer avgör den 

mängd rörelseglädje som är genomförbar. Osnes et. al (2012) beskriver att den 

fysiska miljön kan innefatta lokal, gård, tid, material och eventuell närhet till naturen. 

Den sociala miljön beskriver barngruppens sammansättning och om det finns barn 

med särskilda behov att ta hänsyn till och den psykologiska faktorn fokuserar på 

barnen och deras egen självbild och självuppfattning. Osnes et.al (2012) menar att vi 

vuxna har en betydande roll som åskådare, lekkamrat samt vägledare i arbetet med 

att utveckla stimulerande fysiska aktiviteter och främja rörelseglädjen i 

verksamheten.   
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3 TIDIGARE FORSKNING OM FYSISK AKTIVITET I FÖRSKOLAN 

3.1 Internationella studier 

Sevimli-Celik och Johnson (2013) har i sin amerikanska studie kommit fram till att 

fysisk aktivitet för barn i förskolan överlag ses som positivt av förskollärarna. Studien 

betonar förskollärarnas inflytande som en betydande faktor i förskollärarutbildningen 

som direkt påverkar fysisk aktivitet. Studiens centrala del är därför att undersöka 

förskollärarnas inställning till den fysiska aktiviteten i förskolan. Riktlinjerna för 

fysisk aktivitet är 60 minuter per dag för yngre barn, forskarna har dock kommit fram 

till att många förskolebarn inte deltar i 60 minuters strukturerade eller ostrukturerade 

fysisk aktivitet per dag. Utöver de riktlinjer kring fysisk aktivitet som nämns ovan, 

har uppmuntran och stöd från vårdnadshavare och förskolepersonalen visat sig ha en 

stark och positiv inverkan på barns deltagande i fysisk aktivitet (Sevimli-Celik & 

Johnson, 2013). Studien visade att förskolepersonalen ansåg att fysisk aktivitet har 

många positiva fördelar för barn, exempelvis för deras självförtroende, 

uppmärksamhet, förbättrat humör och utveckling av grovmotorik. Begränsningar 

som de lyfter är deras egna förhållningssätt och osäkerhet i att undervisa i fysisk 

aktivitet, bekvämligheten i att inte vilja bli smutsig och dåliga väderförhållanden. 

Studien visar att kunskaper inom fysisk aktivitet måste förbättras hos förskollärarna. 

För att arbeta med fysisk aktivitet på ett bra sätt krävs det kunskap och rätt kompetens 

hos förskollärarna, samt en förståelse och kunskap om barns fysiska utveckling. 

Sevimli-Celik och Johnson (2013) förespråkar en positiv inställning hos förskollärare 

för att kunna erbjuda barnen en bra upplevelse av fysisk aktivitet.  

 

Venetsanou och Kambas (2017) har i sin studie av grekiska förskollärare påvisat att 

barns utveckling påverkas negativt om den fysiska aktiviteten i förskolan är 

otillräcklig. Förskollärarnas inställning till fysisk aktivitet visade sig vara en 

begränsande faktor och flertalet av förskollärarna saknade både kompetens och 

utbildning för att känna sig trygga i att leda de fysiska rörelseaktiviteterna i förskolan. 

I Venetsanou och Kambas (2017) studie lyfts även utformningen av den fysiska 

miljön som en faktor för vilka förutsättningar som möjliggörs för fysiska aktiviteter. 

Studiens slutsats visar att i relation till den omfattande tid barn dagligen spenderar i 

förskolan är den fysiska aktiviteten hos grekiska barn för låg. En begränsande faktor 

har visat sig vara förskolepersonalens inställning till fysisk aktivitet. En kritisk 

diskussion förs kring hur de kan få till en förändring och vända den negativa trenden 

i förskolorna. Diskussionen berör vidareutbildning för personalen, att se över miljöer 

och utrustning, samt om läroplanen behöver ändras (Venetsanou & Kambas, 2017). 
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3.2 Nordiska studier 

Bjørgen och Svendsen (2015) har i sin studie undersökt vad som påverkar barns 

motivation och deltagande i lekar som kräver fysisk aktivitet. Studiens 

huvudfrågeställning var huruvida förskollärare uppfattar deras egna inverkan på 

barns deltagande i den fysiska utomhusleken. Studiens mål har även varit att se vad 

som lockar barn till lek och deltagande i fysiskt aktiva lekar och vilka tankar 

förskolepersonalen har för att främja utomhusleken. Resultatet av studien visade att 

förskolepersonalen har en viktig funktion som förebilder och att det krävs att de i sin 

kommunikation med barnen visar entusiasm för de fysiska aktiviteterna som sker 

tillsammans med barnen. Förskolepersonalen uppger att fysisk energi smittar av sig 

och att deras närvaro och återkoppling fyller en viktig funktion för att barnen ska 

vilja delta och utveckla nya förmågor (Bjørgen & Svendsen, 2015). 

 

Lundheim och Furuset (2010) utförde en studie med syfte att undersöka vad fyra- 

och femåringar tänker och tycker om hälsa. I studien utfördes gruppintervjuer med 

barn från sju olika förskolor i Trondheim och hälften av dessa förskolor hade en 

specifik inriktning mot hälsa. Intervjuerna utgick från bilderböcker med frågor som 

rörde ämnet hälsa, välbefinnande och rörelseglädje där barnen parvis fick peka på 

bilder. Deras svar noterades i ett strukturerat svarsformulär som sedan 

sammanställdes och analyserades. Lundheim och Furuset (2010) fann att en fråga 

signifikant skiljde sig i svaren mellan barnen från förskolor med hälsa som inriktning 

och barnen från förskolor utan sådan inriktning. Frågan berörde sjukdomar och om 

barnen ansåg att man lättare blir sjuk av att leka inomhus eller utomhus. Resultatet 

av studien visar även att barnen i allmänhet hade mycket goda kunskaper kring ämnet 

hälsa och välbefinnande, men att dessa kunskaper i första hand kommer från barnens 

vårdnadshavare och i andra hand från digitala medier samt böcker. Det mest 

anmärkningsvärda som framkommer genom resultatet av studien är att barnen på 

samtliga berörda förskolor anger förskolan som den plats där de har fått minst 

kunskaper om rörelseglädje, välmående och hälsa (Lundheim & Furuset, 2010).  

 

Renblad och Brodin (2012) menar att en av de allra viktigaste perioderna i barns 

uppväxt och liv är förskoleperioden, då barn är i en intensiv utveckling. Studien är 

genomförd med fyra förskolechefer som deltagit i fokusgruppsintervjuer, där deras 

syn på läroplanen och förskolans kvalitet stått i fokus. Den förväntade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan grundar sig i de strävansmål som anges i förskolans 

läroplan och som anger riktningen för hur arbetet i förskolan ska bedrivas. 

Förskolecheferna ansåg att målstyrda läroprocesser får allt mer utrymme i läroplanen 

samt lyfte att välutbildade och kompetenta förskollärare är en viktig faktor till god 

kvalitet i verksamheten. Fler förskollärare i verksamheten innebär inte per automatik 

att kvaliteten i verksamheten blir högre, det är flera faktorer som påverkar som 

exempelvis tidsbrist, barngruppens storlek, personalomsättning, kommunikation 
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mellan ledning och personal (Renblad & Brodin, 2012). Mått på kvalitet kan dels 

vara hur väl läroplanens mål uppfylls och dels hur nöjda vårdnadshavare och barn är 

med förskolan. Studien visade att barns hälsa och välbefinnande i förskolan påverkas 

av en god kvalitet, detta då verksamheten ska utgå ifrån barnets bästa och det faktum 

att barn spenderar en stor del av dagen i förskolan (Renblad & Brodin, 2012). 

 

Ericsson (2003) har i sin studie undersökt relationen mellan motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer för elever i årskurs 1–3 i skolan. Studien 

pågick under nio år och syftet med undersökningen var att studera den eventuella 

inverkan ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning har på 

koncentrationsförmågan och skolprestationer. Undersökningen genomfördes som en 

delstudie i forskningsprojektet Bunkefloprojektet – en hälsofrämjande livsstil. 

Forskarna studerade flera årskullar där några hade obligatorisk extrainsatt 

rörelselektion varje dag och där resterande årskullar i jämförelsegruppen hade 

ordinarie undervisning två gånger varje vecka. Efter ett par års utökad motorisk 

träning och extra fysisk aktivitet visade det sig att barnen med utökade 

rörelseaktiviteter hade bättre motorik än barnen i jämförelsegruppen, såväl öga-

handkoordination, balansförmåga, samt koncentrationsförmågan var bevisligen 

förbättrad (Ericsson, 2003).  

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

De utvalda artiklarna är relevanta för vår studie då dessa redogör vikten av fysisk 

aktivitet för barn i förskolan. Vilka förutsättningar som skapas utifrån förskollärarens 

kompetens, förhållningssätt och intresse påverkar i vilken utsträckning barn får ta del 

av undervisning i fysisk aktivitet. Den tidigare forskningen om barns fysiska aktivitet 

och rörelse i förskolan visar att fysisk aktivitet har en positiv och viktig roll för att 

barnen ska utveckla sin grovmotorik och uppleva glädjen i att röra sig. Vikten av att 

förskollärare har rätt kunskaper om fysisk aktivitet lyfts i flera av studierna som en 

viktig faktor för att kvalitetssäkra undervisningen. Ett positivt och tillåtande 

förhållningssätt hos förskollärarna är en avgörande faktor för vilken undervisning 

som möjliggörs för barn i förskolan. Även miljöns utformning och förutsättningar 

har stor betydelse för vilka motoriska utmaningar och variation barnen möter i 

verksamheten.  
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4 TEORI 

I följande kapitel presenteras valet av teoretisk ram för studien. Vi tog utgångspunkt 

ifrån tre olika ramfaktorer för att belysa hur dessa ramar möjliggör eller hindrar 

förskollärarnas arbete med fysisk aktivitet i förskolan.  

4.1 Ramar som påverkar undervisningen  

Ramfaktorteorin definierades först av Urban Dahllöf 1967 och har sedan dess 

vidareutvecklades av Lundgren (1999). Ramfaktorteorin kan ses som ett redskap för 

utvärderingen i ett målstyrt skolsystem, beroende på kontexten krävs det olika villkor 

för olika verksamheter att uppnå samma mål. Genom ramfaktorer kan man förklara 

sambandet mellan undervisningsprocessens ramar och det resultat som 

undervisningen ger. Undervisningens ramar kan vara allt från tid till barngruppens 

storlek och dessa faktorer påverkar förskollärarens möjlighet att bedriva 

undervisning i verksamheten. (Lundgren, 1999). Ramfaktorer som påverkar vilken 

undervisningsprocess som sker ryms under olika kategorier; konstitutionella ramar, 

organisatoriska ramar och fysiska ramar. Ramarna presenteras närmare i följande 

stycke: 

 

• Konstitutionella ramar innefattar skollagen, styrdokument och läroplaner. 

• Organisatoriska ramar innefattar barngruppens storlek, fördelning av tid och 

planering, personalens kompetens, verksamhetens ledning, ideologiska 

grunder samt ekonomiska resurser.  

• Fysiska ramar innefattar lokaler, miljö, material och utrustning. 

 

Lindström och Pennlert (2016) menar att ramfaktorteori innebär att samspelet mellan 

lärare och elever sker i en konkret situation och konkret miljö under en begränsad 

tid. Det finns givna förutsättningar som påverkar arbetet som utförs av lärarna och 

eleverna. Precis som Lundgren (1999) menar även Lindström och Pennlert (2016) att 

ramfaktorer används för att beskriva en undervisningsprocess och att ramarna för 

innehållet i undervisningen sätter gränser och är en följd av statlig reglering. De 

villkor som existerar i det pedagogiska rummet kan ses i förhållande till förskolans 

styrning och de ekonomiska resurser som finns att tillgå. Politiken styr vad som anses 

vara möjligt och önskvärt relaterat till andra tänkbara satsningar. Den statliga 

regleringen av skolan bestämmer hur det pedagogiska rummet ska disponeras vad 

gäller tid, materiella resurser och storlek på barngrupp. Dessa ramar påverkar det 

handlingsutrymme som lärare har och skapar förutsättningar och begränsningar för 

verksamheten menar Lindström och Pennlert (2016). 
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Persson (2014) tar utgångspunkt från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv i sin studie 

för att synliggöra vilka förutsättningar pedagogisk undervisning har i förskolan.  

Vad som kan påverka dessa förutsättningar är ramarna, själva processen och 

slutresultatet menar pedagogerna som medverkat i studien (Persson, 2014). 

Studien visar på att det finns olika strukturer och samband för det resultat ett 

undervisningsmoment får, att det finns ramfaktorer som påverkar förskollärarnas 

arbete med undervisning i förskolan (Persson, 2014). Förskollärarna i studien 

upplevde att ramarna som påverkar lärandeprocesser i stort är konstitutionella ramar. 

Undervisningen i verksamheten kan inte organiseras fritt, det finns styrdokument, 

skolledning och förskolechef att ta hänsyn till som förskollärare, detta i sin tur 

påverkar vilket resultat undervisningen får och således vilken lärandeutveckling 

barnen gör. Detta kan tolkas som att arbetet med pedagogisk undervisning i förskolan 

påverkas av olika ramfaktorer.  

 

 

Ramfaktorteorin är en relevant teori att utgå ifrån när man analyserar utbildningar 

och de centrala problem som finns i fråga om relationer mellan resurser, 

förordningar, verksamhet, resultat och tolkning av läroplan menar Broady och 

Lindblad (1999). Politiska målformuleringar och beslut om lagar sätter en agenda för 

vad skolväsendet ska lära ut och fungerar således som en ram för förskolans 

undervisning och organisation (Broady & Lindblad, 1999).  

 

4.2 Sammanfattning av teori 

Då läroplanen för förskolan går att tolka olika gällande innehåll och utförande, kan 

detta resultera i skilda resonemang kring undervisning gällande fysisk aktivitet och 

rörelse. Vi anser därav att det blir relevant att undersöka förskollärares tankar kring 

begreppet undervisning i relation till den reviderade läroplanen Lpfö 18. Utifrån den 

valda teorin blir det relevant att undersöka vilka ramfaktorer som både möjliggör och 

hindrar barnens möjlighet till fysisk aktivitet i verksamheten.  
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5 METOD 

I följande kapitel presenteras val av metod, hur urvalet gick till, vilken analysmetod 

som använts samt hur datainsamlingen och bearbetning genomfördes. Slutligen 

diskuteras studiens reliabilitet och validitet och vilka etiska överväganden som 

beaktats i studien.  

5.1 Kvalitativ metod 

I studien valdes en kvalitativ metod då vårt syfte var att ta del av förskollärarnas 

tankar och resonemang kring begreppet undervisning och fysisk aktivitet samt vilka 

faktorer som påverkar detta. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att en 

kvalitativ metod är lämplig när forskaren behöver ge informanterna större frihet att 

uttrycka sig än vad som möjliggörs genom exempelvis ett frågeformulär som på 

förhand är strukturerat. Deltagarnas uppfattningar och erfarenheter får mer utrymme 

och kommer bäst fram när informanten själv får vara med och påverka vad som tas 

upp i intervjun. En kvalitativ metod används lämpligast när forskarens mål är 

detaljerade och fylliga beskrivningar av informanters uppfattningar och erfarenheter 

om ett specifikt område (Christoffersen & Johannessen, 2015). Med en kvantitativ 

metod som exempelvis enkäter där frågeställningen är förutbestämt och 

respondenterna inte kan fördjupa sina svar hade det inte varit möjligt att ställa 

följdfrågor och få fördjupade svar, därav valdes en kvalitativ metod för denna studie. 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer som kvalitativ metod för vår 

datainsamling. Till skillnad från enskilda kvalitativa intervjuer ansåg vi att 

läroplanen är en ramfaktor som tolkas både i grupp och enskilt, därav ville vi få fram 

hur människor med samma yrkesbakgrund som förskollärare resonerar och tänker 

kring ett specifikt område. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) lyfter att fördelen 

med fokusgruppsintervjuer är hur personer med särskild erfarenhet och kunskap 

uppfattar och resonerar kring ett ämne, detta leder till att forskaren får ta del av en 

kollektiv förståelse kring det utvalda ämnet. Vårt primära mål var att få ta del av 

förskollärarnas resonemang och tankar utifrån vår frågeställning. De som deltog i 

fokusgrupperna fick möjlighet att utforma sina svar självständigt och det fanns 

utrymme för följdfrågor. Då vi ville fånga upp förskollärares uppfattningar och ta del 

av deras erfarenheter blev valet av metod lämplig för vår studie. 

Obert och Forsell (2000) beskriver fokusgruppsintervju som en metod där en grupp 

människor tillsammans samtalar och fokuserar på en och samma fråga eller ämne, 

vilket även benämns som en form av gruppintervju. Wibeck (2000) beskriver att det 
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i fokusgruppsintervjuer finns en intervjuare som ansvarar för att samtalet håller sig 

till det tilltänkta ämnet och deltar i samtalet genom att ställa följdfrågor, men håller 

sig mer i bakgrunden som öron och ögon. Fokusgrupper är en metod där datamaterial 

samlas in via gruppinteraktion, där det ämne som ska diskuteras redan är förutbestämt 

av forskaren. Det finns två sätt att utforma fokusgruppsintervjuer, ostrukturerad eller 

strukturerad. I en intervju som är ostrukturerad är ämnet förutbestämt och 

intervjuaren kommer med följdfrågor och ser vart intervjun tar vägen. Följdfrågorna 

kan enligt Wibeck (2000) bidra till mer utvecklade och fördjupade svar. I en 

strukturerad intervju är ämne och frågor förutbestämt, samt följer en strukturerad 

ordning. Vid användandet av fokusgruppsintervjuer ligger fokus och intresse mer på 

hur gruppens deltagare resonerar kring ett visst ämne, än vad den enskilda individen 

tycker (Wibeck, 2000). 

Vi kommer använda oss av en öppen semistrukturerad fokusgruppsintervju, detta då 

vi utgår från ett frågeområde snarare än exakt detaljerade frågor. Enligt 

Christoffersen och Johannessen  (2015) är semistrukturerade intervjuer en metod som 

skapar möjligheter för utförliga samtal om hur någon uppfattar och förstår något, 

vilket leder till fördjupade samtal. Till stöd utformade vi en intervjuguide (Bilaga 3) 

utifrån Dahlin-Ivanoff och Holmgrens (2017) exempel och instruktioner. 

Intervjuguiden (Bilaga 3) baserades på ramfaktorteorin som utgångspunkt för att 

besvara frågeställningen, intervjuguiden (Bilaga 3) fungerade som ram för innehållet 

i intervjuerna. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar att genom några större 

frågeområden istället för många detaljerade frågor sker samtalet mer naturligt och 

deltagarna får utrymme att i viss mån styra samtalet. Syftet är inte att intervjun ska 

ledas av intervjuaren, snarare handlar det om att ta del av deltagarnas syn och tankar 

kring ämnet, där de kan utveckla sina svar utan att ledas för mycket av intervjuaren. 

Det är viktigt att övergångarna mellan frågeområdena sker på ett så naturligt sätt som 

möjligt (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Dahlin-Ivanoff och Holmgrens (2017) lyfter fokusgruppsintervjuer som en lämplig 

metod om syftet är att undersöka personers olika eller lika ståndpunkter inom ett 

område. Personerna som deltog hade liknande bakgrunder som i vårt fall ett 

gemensamt yrke. Deltagarna fick lyssna på varandras åsikter, samt reflektera över 

sina egna vilket resulterade till eventuella nya insikter och kunskap hos deltagarna. 

Detta lyfter Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017) fram som en fördel med studien. Det 

finns även kritik kring metoden, där det framförs att dynamiken och gruppidentiteten 

kan vara så stark att åsikter som möjligen avviker inte kommer fram. De dominerade 

åsikter och tankar som lyfts fram riskerar att hämma deltagarna, så de istället väljer 

att anpassa sig (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Syftet med studien styr antal 

träffar för fokusgruppen, dock brukar syfte och frågeställning enbart kräva att 

fokusgruppen träffas en gång. Är studien sådan att något ska undersökas över tid 

krävs det fler träffar (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
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5.3 Urval och genomförande 

Datainsamlingen genomfördes utifrån Christoffersen och Johannessen (2015) två 

urvalskriterier. Det första var bekvämlighetsurval då det var svårt att få förskollärare 

att ställa upp på fokusgruppsintervju, då det inte fanns tillräckligt med tid att avvara 

i verksamheten. Då informanternas deltagande var frivilligt var bekvämlighetsurval 

lämpligt. Det andra urvalskriteriet var att samtliga informanter som deltog i 

fokusgrupperna var utbildade förskollärare, då studiens syfte handlar om hur 

förskollärare tolkar och resonerar kring fysisk aktivitet i relation till begreppet 

undervisning i den reviderade läroplanen Lpfö 18. Detta då det i Lpfö 18 anges att 

det är förskollärarens som bär ansvaret för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen (Skolverket, 2018). Därav valde vi i denna studie att enbart fokusera 

på förskollärare och inte ett helt arbetslag. Antalet medverkande förskollärare var 

sexton totalt, med fyra deltagare i varje fokusgrupp. Det var totalt fyra olika 

förskolor, två av förskolorna var placerade i en mellanstor stad i Sverige, de två andra 

var belägna utanför den mellanstora staden i en kranskommun.  

 

Datainsamlingsmetoden som vi valde var fokusgruppsintervjuer. En vanlig 

rekommendation för antal deltagare som lyfts av Dahlin-Ivanoff och Holmberg 

(2017) är att sex till tolv personer bör delta i en fokusgrupp. Andra forskare anser att 

den ideala gruppstorleken är mellan fyra till åtta deltagare. Då vi hade svårt att få 

ihop fokusgrupper valde vi att försöka uppnå grupper på sex deltagare om något 

bortfall skulle förekomma, fyra deltagare fungerade ändå bra och större grupper hade 

gjort transkriberingen mer omfattande och utmanande. Det var enbart ett bortfall från 

en av förskolorna, denna fokusgrupp skulle från början bestått av fem förskollärare 

så bortfallet påverkade i slutändan inte genomförandet av fokusgruppsintervjun. 

 

Förskola A (4 förskollärare) 

Förskolan var belägen intill ett tjärn ute på landet. Förskolan hade tillgång till skog 

samt stora gräsytor och låg invid en större skola.  

 

Förskola B (4 förskollärare) 

Förskolan var placerad i ett bostadsområde i en mindre kommun. Gården var öppen 

och luftig men mindre till ytan, det finns dock gott om skog och lekplatser i närheten 

av förskolan.  

 

Förskola C (4 förskollärare) 

Förskolan var belägen invid en större sjö med närhet till stora grönområden. 

Förskolan hade tillgång till gymnastiksal, simhall och en närliggande bondgård som 

de frekvent besökte.  
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Förskola D (4 förskollärare) Förskolan var placerad i ett mindre bostadsområde. 

Gården var till ytan den största av de förskolor vi besökte.   

 

Efter att vi utformat syfte och frågeställning, färdigställt informationsbrev (Bilaga 1), 

samtyckesblankett (Bilaga 2) och läst in relevant litteratur valde vi att gå in på några 

kommuners hemsidor i mellersta Sverige för att finna förskolor som kunde delta i 

studien. De olika hemsidorna gav oss kontaktuppgifter till förskolechefer och 

förskolor. Vi började med att kontakta majoriteten av de förskolechefer som 

hemsidan angav då responsen och intresse eventuellt kunde variera från dem. Detta 

gjordes via mail och telefon för att få tillåtelse att komma till deras förskola och 

genomföra vår fokusgruppsintervju. I några fall styrde förskolechefen ihop 

fokusgrupper utifrån vad som passade verksamheten och vid några tillfällen fick vi 

först godkännande från förskolechefen och kontaktade förskolan själva via både mail 

och telefon för att bestämma en tid. Oavsett hur sammansättningen genomfördes var 

det alltid förskollärare som deltog. De fick ta del av informationsbrevet (Bilaga 1) 

innan de tackade ja eller nej till att delta i vår studie och var införstådda med studiens 

syfte och datainsamlingsmetod.  

 

Förskolor och förskollärare var konfidentiella i studien, detta säkrades genom fiktiva 

namn i transkriberingen. Vid intervjutillfället fick deltagarna läsa igenom vårt 

informationsbrev (Bilaga 1) ytterligare en gång, de fick även läsa vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi informerade även ytterligare en gång om deras konfidentialitet 

och det faktum att vi använde oss av ljudinspelning, efter detta fick de 

samtyckesblanketten (Bilaga 2) att skriva på om de fortsatt ville delta. Vi påpekade 

även om att de när som helst fick avbryta sitt deltagande under intervjun om de ville. 

Efter att samtliga respondenter gett sitt samtycke till att intervjun skulle spelas in och 

tagit del av ovanstående information påbörjades fokusgruppsintervjun. 

 

Intervjuerna varade mellan 40 - 60 minuter och varje fokusgruppsintervju skedde i 

ett enskilt rum på respektive förskola, detta för att kunna prata ostört. Intervjuerna 

spelades in med mobiltelefon som var satt i flygplansläge för att ej spara intervjun på 

en molnlagring externt. Direkt efter fokusgruppsintervjun transkriberades intervjun 

och namn samt förskola kodades för att bibehålla konfidentialitet, och sparades i ett 

dokument på en dator. När alla fokusgruppsintervjuer genomförts sammanställdes 

materialet och analysen påbörjades. Vid samtliga intervjutillfällen turades vi om och 

delade upp ansvaret som moderator och antecknande observatör. Transkriberingen 

av fokusgruppsintervjuerna delades upp så vi genomförde två transkriberingar var av 

totalt fyra, detta för att optimera vår tid.  

 

Bryman (2011) lyfter vikten av att den som intervjuar är väl påläst på de frågor som 

ska ställas, samt att intervjun bör ske i en trygg och välkänd miljö för informanterna. 

Vi tog hänsyn till detta och intervjuerna gjordes på respektive förskola, då det var 

önskemål från de deltagande förskollärarna eftersom de var tvungna att finnas nära 
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till hands i verksamheterna. Vi var även noggranna med att vara väl pålästa innan vi 

genomförde intervjuerna, detta för att på ett bra och naturligt sätt kunna ställa 

följdfrågor och följa vår intervjuguide (Bilaga 3). 

5.4 Databearbetning 

Vi använde oss av en teoriledd tematisk analys, där fokus ligger på att analysera och 

strukturera insamlad data utifrån teman. Analysens teman är bestämda utifrån 

studiens teoretiska ramverk. Innan påbörjad datainsamling ska analysens teman 

formuleras och bestämmas utifrån det valda teoretiska ramverket (Hassmén & 

Hassmén, 2008). All text genomgås vid en teoriledd tematisk analys för att markera 

och identifiera de delar av det transkriberade datamaterialet som för frågeställningen 

är relevanta. Vi gick igenom ett tema i taget och sökte igenom allt transkriberat 

material för att lyfta ut de delar som kunde kategoriseras under ett specifikt tema. 

Innehållet analyserades sedan i respektive tema, vilket vi sedan sammanfattade och 

styrkte med hjälp av citat. I resultatkapitlet valde vi att presenteras frågeställningen i 

tre olika teman: konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar som 

grundar sig i ramfaktorteorin och som legat till grund för utformningen av vår 

intervjuguide (Bilaga 3). Varje temarubrik fick ett undertema som baserades utifrån 

de valda ramfaktorernas innehåll.  

5.5 Reliabilitet och validitet 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att reliabilitet handlar om 

mätnogrannheten i studien. Det vill säga om intervjuguiden (Bilaga 3) och följdfrågor 

i fokusgruppsintervjuerna var tillräckligt omfattande för att få svar på vår 

frågeställning, samt om vi upplevde att det saknades någon fråga eller om någon 

fråga hade kunnat misstolkas. Vår intervjuguide (Bilaga 3) fungerade bra vid 

intervjuerna, dock var det viktigt att hela tiden ha vårt syfte och frågeställningar i 

fokus när följdfrågor ställdes. Våra fokusgruppsintervjuer och vår intervjuguide 

(Bilaga 3) hade en öppen semistrukturerad form, vilket passade bra för att kunna 

ställa följdfrågor och även ställa fler frågor som inte fanns med i vår intervjuguide 

(Bilaga 3), vilket bidrog till att intervjun hela tiden hölls igång och vi fick fylliga svar 

från deltagarna. Intervjuguiden (Bilaga 3) fungerade så pass bra att vi inte kände 

behovet av att justera den. Vi upplevde dock att ju mer rutin vi fick på att intervjua, 

desto lättare var det att ställa följdfrågor och hålla den röda tråden i intervjun. Alla 

fokusgruppsintervjuer var unika i sitt slag och även om vi funderade på att lägga till 

någon fråga i intervjuguiden (Bilaga 3), så ansåg vi att risken var att vi frångick den 

öppna semistrukturerade formen. I vår intervjuguide (Bilaga 3) har ramteorin varit 

en faktor som genomsyrat utformningen. Frågorna hade olika teman utifrån 

konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar, samt fokus på vår 

frågeställning och syfte, där begreppet undervisning och fysisk aktivitet var i fokus. 

Detta påverkade reliabiliteten då vårt mål var att kunna besvara vår frågeställning 
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som utgick från ramfaktorteorin. För att styrka reliabiliteten utgick vi från väl 

utformade och genomtänka frågor i vår intervjuguide (Bilaga 3), samt spelade in via 

ljudupptagning som minskade risken för misstolkning då inspelningen kunde spelas 

upp igen.  

 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) förklarar att validitet innebär att en forskare 

kan påverka intervjuerna och svaren beroende på hur frågorna ställs, detta kan sedan 

påverka resultatet. Frågorna som ställdes var tydliga och bemöttes med objektivitet 

till informanternas svar. Flera av förskollärarna som deltog i studien kan ha svarat så 

som de önskar att de arbetade och på så sätt gett oss en förskönad bild av hur arbetet 

möjligen bedrivs i verksamheten. Fokusgruppsintervjuer kan också ha varit en faktor 

som möjligen bidragit till att förskollärarna valt att hålla med i de svar de trott varit 

de rätta eller som de tror vi önskat att de skulle svarat, samt att starkare individer fått 

mer plats än de som är mer försiktiga. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) menar 

att fördelen med fokusgrupper är att deltagardelaktighet och interaktion möjliggörs 

mellan deltagarna i jämförelse med enskilda intervjuer. Då forskarens roll är att 

påverka i så liten utsträckning som möjligt utjämnas maktförhållandet mellan 

deltagare och forskare.  

5.6 Etiska överväganden 

Enligt Löfdahl (2014) finns det fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa etiska aspekter tog vi hänsyn till inför och under vårt examensarbete. 

Vi började med att utforma ett informationsbrev (Bilaga 1) då det i riktlinje med 

informationskravet krävs att medverkande personer informeras om studiens syfte, 

samt möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst. Vi utformade även en 

samtyckesblankett (Bilaga 2) i enlighet med Samtyckeskravet (informerat 

samtyckeskrav) som innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan 

och från samtliga krävdes ett skriftligt godkännande. Vi fortsatte studien med att söka 

efter tänkbara kommunala förskolor att kontakta innan datainsamlingen med 

fokusgruppsintervjuer kunde genomföras. Vi kontaktade respektive förskolechef via 

mail eller telefon för att informera om vår studies syfte och få ett godkännande om 

att genomföra vår datainsamling på tilltänkt förskola. Vi kontaktade sedan 

förskolorna dels via mail, men även via telefon och informerade om studiens syfte 

och bokade tid för fokusgruppsintervjun.  

 

Inför intervjun fick förskollärarna och förskolechefen ta del av informationsbrevet 

(Bilaga 1) där de fick information om vårt syfte med studien. Förskollärarna 

informerades om Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagande 

personer och material som samlats in ska hanteras och förvaras så ingen obehörig får 

tillgång till uppgifterna. De informerades även om att intervjun spelades in via 
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ljudupptagning, samt att insamlad data enbart används för sammanställandet av 

studien. Detta i enlighet med Nyttjandekravet som går ut på att den information som 

samlats in enbart får användas till studien, som är ett forskningssammanhang 

(Löfdahl, 2014). Efter avslutad studie förstörs all insamlad data, så ingen obehörig 

ska kunna ta del av materialet och eventuellt sprida det vidare. Det krävdes även 

förskollärarnas informerade samtycke skriftligt, de fick vid intervjutillfället läsa och 

skriva under samtyckesblanketten (Bilaga 2). 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det av yttersta vikt att de deltagande personerna i 

studien behandlas på ett korrekt och forskningsetiskt sätt. Detta görs genom att 

deltagarna är informerade om studiens syfte och att den datainsamlingen som skapas 

skyddas så deltagarna inte kan identifieras. De etiska reglerna valde vi att noggrant 

förhålla oss till under hela vår studie.  
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår analys, detta sker genom löpande text 

varvat med citat från förskollärare som deltog i fokusgruppsintervjuerna. För att 

förtydliga vilken förskollärare som sagt vad framskrivs detta som exempelvis F1 

vilket betyder förskollärare ett. Resultatet är indelat utifrån de teoretiska ramarna 

konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. Varje ramrubrik har 

fått underteman i form av faktorer som utifrån teorin påverkar begreppet 

undervisning i fysisk aktivitet. 

6.1 Konstitutionella ramar 

Ramfaktorer påverkar vilken undervisningsprocess som möjliggörs i verksamheten. 

Konstitutionella ramar innefattar skollagen, styrdokument och läroplanen.  

6.1.1 Begreppet undervisning 

Flertalet av förskollärarna som deltog i studien lyfter begreppet undervisning som en 

målstyrd process, som ofta är planerad och har ett tydligt mål. De flesta ansåg att 

undervisning är något som sker under hela dagen, ofta utifrån barnens intressen, men 

påpekade vikten av att ha en tanke och ett tydligt mål bakom det de gör med barnen. 

De didaktiska frågorna vad, hur och varför lyftes även av de flesta förskollärare när 

de beskriver hur de planerar för att nå ett mål utifrån läroplanen. Samtliga grupper 

beskriver att de för tillfället håller på att bearbeta den reviderade läroplanens (Lpfö 

18) olika delar och bland annat vad begreppet undervisning innebär och hur det kan 

mynna ut i en samsyn i verksamheten. Många lyfter även att det bör finnas en 

pedagogisk tanke och en medvetenhet kring undervisningen. Beroende på 

pedagogens medvetenhet påverkas undervisningen till det bättre eller sämre.  

F3: Och det första som kommer upp för mig, sådär när vi började samtala om det mer 

sådär på riktigt, det var ju att det betyder ju egentligen att lära ut något till någon, det 

är ju det konkreta begreppet också... hur lyfter vi ned det på våran nivå? Det är ju bara 

det att... hur tolkar man att lära ut något för någon? Och det är ju det som pågår hela 

tiden här… den sitter kvar hos mig som steg ett liksom. Vi har också pratat mycket om 

just målstyrda lärprocesser 

Förskola D. 

Det finns en viss rädsla hos några förskollärare att förskolan blir “skolifierad” när 

begreppet undervisning introduceras i samband med den reviderade läroplanen Lpfö 

18. Att undervisning enbart ska handla om bokstäver och siffror, där det lekfulla får 
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stå tillbaka. De flesta i fokusgrupperna är ändå positivt inställda till introduceringen 

av begreppet och tror det kommer höja professionen kring yrket. 

F1: Ja, jag är lite rädd för det, för det är så många som inte förstått innebörden av 

begreppet. Att dom äldre pedagogerna börjar se ”oj, nu blir det undervisning”... att nu 

ska vi nöta bokstäver och siffror med barnen. Vi har sett på min avdelning att den som 

är äldst av oss har liksom anammat att ”ja upp med bokstäver och upp med siffror” 

men då kanske jag säger ”hörru, vi kanske ska prata igenom det här först” 

Förskola A. 

En förskola lyfter grundtanken i Reggio-Emilia filosofin där tanken är att fokusera 

på “under” i begreppet undervisning, att man inte alltid ska lära ut till barnen utan 

snarare visa på vad som sker och vad som händer. Här blir processen viktigare än 

själva målet i undervisningen.  

F1: Harold Göthson, som jobbar mycket med Reggio Emilia, han jobbar mycket utifrån 

den filosofin, han pratar om undervisning, att det kan vara att man pratar om under, 

att tar man den rollen, då kanske min roll blir en annan… att jag inte kanske ska lära 

barnet alltid, men jag kan ändå visa på barnet vad som sker och vad som händer eller 

vad barnet varit med om, det beror på vad man väljer att lägga in i ordet undervisning 

Förskola C. 

 

F2: Jag tror också att vi måste definiera begreppet, liksom, vända och vrida, vad står 

det för dig, för oss, för våran förskola, hur ska vi förhålla oss till detta. Vilken pedagog 

vill vi vara här, på våran förskola, hur tolkar vi det 

Förskola C. 

Överlag är de förskollärare som deltog i fokusgruppsintervjuerna positivt inställda 

till introduceringen av begreppet undervisning och anser att det höjer professionen 

kring yrket, dock anser de flesta att de redan undervisar och alltid har gjort det, men 

att de kommer börja använda begreppet undervisning i större utsträckning när den 

reviderade läroplanen Lpfö 18 träder i kraft. 

6.2 Organisatoriska ramar  

Ramfaktorer påverkar vilken undervisningsprocess som möjliggörs i verksamheten. 

Organisatoriska ramar innefattar barngruppens storlek, fördelning av tid och 

planering, personalens kompetens och verksamhetens ledning. 



Förskollärares arbete med fysisk aktivitet i ljuset av Lpfö 18                             Fanny Nilsson och Rebecca Hoff 

 

23 

 

6.2.1 Barngruppens storlek, tiden och arbetslaget  

En faktor som lyfts kring i vilket omfång undervisningen sker, styrs till stor del av 

om förskollärarna får planeringstid eller inte. De flesta har ungefär en timme enskild 

planering i veckan och vissa känner att planeringstiden blir lidande och försvinner 

om tiden inte räcker till. En fokusgrupp berättade att det är kort om personal och 

menar att samtliga på arbetsplatsen ständigt får täcka upp för varandra, något som 

leder till utebliven tid för planering av aktiviteter samt till den individuella 

planeringen. Det påpekas även att under inskolningar kan mycket av den dagliga 

verksamheten åsidosättas för istället fokusera på nya barn och vårdnadshavare. Tiden 

blir då en faktor som påverkar vilken möjlighet arbetslaget får till organiseringen av 

aktiviteter.  

F1: Just nu är det väldigt svårt för planering, just för att vi täcker upp på alla andra 

avdelningar, så då blir de planerade aktiviteterna lite åsidosatta eftersom att vi skolar 

in barn, så vi satsar på att köra igång ordentligt till hösten, när vi har en hel grupp, inte 

massa föräldrar som bara springer och barn som gråter när dom blir lämnade och så. 

Dessa faktorer ställer till det nu när vi ska organisera något, vi har inte tiden att gå 

ifrån, en av oss är alltid på springande fot i huset, en ska ta hand om föräldrar och en 

ska ta hand om resterande av barngruppen. Det blir så svårt 

Förskola B. 

Barngruppens storlek var något grupperna lyfte som en faktor för vad som var möjligt 

att genomföra och att det alltid behövde planeras och organiseras för aktiviteterna 

noggrant i förväg, genom eventuella gruppindelningar. Barngruppens storlek 

varierade en del från förskola till förskola och de förskollärare som hade större 

barngrupper upplevde i större utsträckning att tiden och lokalerna kunde vara 

begränsande faktorer för rörelseundervisning. 

F1: Jag tycker ändå vi är bra på att organisera oss i mindre grupper, vi försöker ju tänka 

att vi delar upp barngrupperna oftast. Men sen att vi är ganska flexibla också tänker 

jag. Vi har som grund att vi delar upp oss i små grupper men sen så möts ju de här små 

grupperna ute till exempel när det blir ett större sammanhang, för det kan också vara 

olika gruppkonstellationer, barnen blir ju på olika vis i olika sammanhang. Där det 

händer olika saker där utmanar dom varandra på olika vis 

Förskola D. 

 

F1: Ett hinder inomhus kan vara när vi har så stora barngrupper som vi har, att vissa, 

ja om man säger lekhallen är ju okej där får vi ju plats alla om vi vill göra en aktivitet 

men inne på avdelningen… ja menar, nästa vecka får vi totalt 23 barn på 3 pedagoger 

och då får vi inte plats med alla i det rummet som vi normalt har rörelse annars. Så det 

rummet får vi ju använda när vi har färre barn eller att man delar upp barngruppen i 
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olika grupper. Vi är ju 21 barn i gruppen idag men vi får 2 barn till snart. Vi ska ha 

inskolning idag. Detta gör vi ju för att vi ska slippa ha så många inskolningar till hösten 

eftersom många 6-åringar på våran avdelning slutar och går till skolan 

Förskola A. 

En fokusgrupp beskrev att arbetslagets engagemang och intresse kunde vara ett 

hinder för den undervisning som möjliggörs. Arbetslagets ibland skilda meningar om 

vilka strävansmål som ska uppfyllas kan bidra till begränsningar och 

meningsskiljaktigheter kring vilken verksamhet som skapas och görs möjlig.  

F2: Men jag kan tänka att vi kommer få en större barngrupp, mina kollegor vill ju att vi 

ska se tillgångar i väggarna, rummen, vad är mest gynnsamt för rörelse. Ska man ha 

projektor, kanske man behöver en stor vägg för att projicerar på, men då tycker dom 

att den inte är så viktig, så då får jag ta en liten vägg och hamnar då borta i hörnet, 

men har jag då en stor barngrupp så kommer inte alla kunna samlas kring denna på 

ett bra sätt. När du har projektor vill du gärna ha med alla barnen samtidigt 

Förskola A. 

6.2.2 Planering och organisering av rörelseaktiviteter 

Flera förskollärare menar på att det planeras inför en viss aktivitet, men att det ofta 

sker spontant när behovet för rörelse uppstår. Dock menar samtliga förskollärare att 

det alltid finns ett syfte med fysiska aktiviteter som förhåller sig till strävansmålen. 

Projekt eller teman som en specifik avdelning arbetar med påverkar också 

organiseringen av rörelseaktiviteter. Här skapas då ett tydligt syfte och 

undervisningen blir då planerad och därmed kan strävansmål uppfyllas.  

F3: Jag tänker att vi kanske planerar ihop det med det projektet vi kanske är inne i, det 

blir som en del i det. Att man går ut och är som getter… att man ska testa gå bland 

stenar, stockar, det ingår liksom i projektet. Det är en del av undervisningen. Vi har 

alltid ett syfte med våra fysiska aktiviteter, och sätter dessa i samband med projektet 

liksom, vi planerar och vill uppnå uppsatta mål såklart 

Förskola C. 

Gruppkonstellationer nämns också som en faktor när det gäller att uppnå de mål som 

finns, alla är individer och har olika intressen och förutsättningar. I grupperna kan 

man anpassa rörelseaktiviteter efter intresse och behov. Flera fokusgrupper lyfter så 

kallade projektgrupper, där man delar in barnen i mindre grupper och låter barnen 

testa på olika rörelseaktiviteter.  

F3: Ja... och vi jobbar ju mycket i det man kallar projektgrupper för att uppnå olika 

mål… man tänker ut antalet… och så arbetar man i projektgrupp… alla får prova på, 

men det är olika dagar… för olika barn som är i projektgruppen… så det är ju inte så 
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ofta man har alla liksom… men alla får prova på förr eller senare. Man gör olika 

aktiviteter i grupperna, dans och så vidare. Sen har alla olika intressen också, och alla 

behöver utmanas men ibland på olika sätt kanske 

Förskola D. 

Samtliga förskollärare i studien trycker på att det finns en stor vilja till att varje barn 

ska lyckas och utveckla sin självkänsla. Barnen har också rätt att känna sig sedda och 

uppmuntras av pedagogerna i verksamheten, vilket kräver engagemang och 

lyhördhet. Ett enigt resonemang från förskollärarna i studien är att rörelseglädje 

handlar om att ha roligt tillsammans, tillåtas att leka och lära samt att få lyckas och 

klara av något.   

F2: Sen så ska varje barn lyckas också, man har ju väldigt olika behov också av att röra 

sig, och vissa barn kanske behöver lite mer än andra, man kanske behöver lite mer 

utmaning så att det här tänker man ju också in i kanske gruppkonstellationer eller i 

vad man gör, hur dagen ser ut. Det viktigaste är att alla barn får uppleva rörelseglädje 

och verkligen känna att det är roligt att hitta på något aktivt tillsammans 

Förskola C. 

6.3 Fysiska ramar 

Ramfaktorer påverkar vilken undervisningsprocess som möjliggörs i verksamheten. 

Fysiska ramar innefattar lokaler, material och miljö. 

6.3.1 Rörelseglädje 

Många förskollärare beskriver rörelseglädje som något barn har naturligt i sig, de 

föds med livslusten till att röra på sig. Vidare menar flera förskollärare att 

rörelseglädje bidrar till att barnen utvecklar sin kroppsuppfattning och att ansvaret 

ligger hos dem att skapa rätt förutsättningar för att bibehålla denna glädje till rörelse. 

F2: Det är viktigt att känna rörelseglädje, i sin egen kropp och framförallt att se sig själv 

som en aktiv person. Att... att andra kan se en som en aktiv person, att man känner sig 

aktiv, att man faktiskt har kul när man gör det, inte påtvingat utan att man lockas till 

att vilja röra sig och att det ska komma inifrån. Att det inte bara är i ledda aktiviteter 

utan kanske att man utformar ett rum, så att man lockas till glädjen till att faktiskt vilja 

kasta sig på madrassen, till att hoppa, springa, det tror jag rörelseglädje är... att man 

får välja det själv, det ska vara fritt och på lek 

Förskola A. 

Hälsoaspekten kring vikten av att röra sig lyfts också av förskollärarna och det 

faktum att barnen blir allt mer stillasittande framför olika typer av teknik och media. 
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Vikten av att barnen får uppleva olika typer av material och får variation i sin 

motoriska utveckling lyfts även det som en viktig faktor.  

F4: Ah... och att man har ett filter bak i huvudet... när man läser om forskning och 

folkhälsan... att vi blir allt mer stillasittande… och det är inte bra för oss... och ännu 

viktigare att vi lyfter det... det här är kul, det här är lustfyllt... att åh... såhär…  

Förskola D. 

 

F3: Kroppen mår bra av att röra sig. För det är ju verkligen det man vill förmedla till 

barnen också, att de ska få det synsättet. Sen material, vilket material kan vi erbjuda 

barnen som stimulerar deras motorik? För vi försöker ju också jobba lite utifrån det, 

att hela tiden se vad det är som intresserar barnen, hur kan vi utgå ifrån det, där är ju 

rörelsen en så stor del av barnens utveckling, det är ju det som de gör, vi jobbar med 

de yngsta också, så kroppen är ju deras färdmedel liksom, så som de tar sig an världen 

liksom. Man ser ju att många behöver det här motoriska, att man kan utmana dom 

vidare med sånt som de tycker är roligt  

Förskola A. 

 

Miljön lyfts som en viktig faktor för att kunna uppnå rörelseglädje. Många menar att 

det är problematiskt att uppfylla barnens behov av rörelse inomhus, då det generellt 

skapar hög ljudnivå och rörig atmosfär. Flera av förskollärarna menar dock att det är 

deras egna förhållningssätt som styr och sätter gränser för en tillåtande eller 

begränsande möjlighet till rörelseglädje. Det är lätt att säga stopp eller nej och hindra 

dem, istället för att vara tillåtande och uppmuntra till den glädje barnen visar för 

fysiska aktiviteter. 

F2: Det har varit så viktigt alltid, man ser ju den här rörelseglädjen hos barn så den har 

alltid varit viktig… det går inte att hindra… Tänk först innan ni hindrar dom från att röra 

sig… sätt inte gränser för tidigt 

Förskola B. 

6.3.2 Miljöns förutsättningar 

Miljön var en av de faktorer som ständigt lyftes i fokusgruppernas diskussioner.  I 

fokusgrupperna ansågs det att förskollärarnas egna förhållningssätt var en viktig 

faktor till i vilken utsträckning som barnen fick möjlighet till rörelse både inomhus 

och utomhus. De menar på att de är lättare att säga nej till barnens rörelsebehov 

inomhus och hindra barnen från det som de upplever som enbart spring, istället för 



Förskollärares arbete med fysisk aktivitet i ljuset av Lpfö 18                             Fanny Nilsson och Rebecca Hoff 

 

27 

 

att se rörelseglädjen och utmana dem vidare i det och fånga upp barnen när intresset 

för rörelse finns där. Utomhus var det däremot en självklarhet att uppmana och tillåta 

barnens behov av rörelse, såvida en situation inte upplevdes riskfylld.  

F4: Sen är det ju vi också som sätter gränser ofta. Som tur är har jag en kollega som är 

duktigare på det här med att sätta gränser tidigare kanske. För man ser ju hur mycket… 

det är ju genom att träna de lär sig, och det, dom håller på att hjula och stå på huvudet, 

de har ju sånt behov och står i soffan när vi ska sätta oss på vilan, ja då står någon där 

på huvudet… klart det kan hända saker, men man får inte stoppa dom, man måste 

tänka efter, måste jag stoppa nu, och så fort de ser en fri vägg, upp och stå, ja det är 

klart att det kommer ett ben eller två i huvudet på någon det kan det ju såklart göra 

också, men det är ju vi som sätter gränser för deras rörelse. Och det är likadant när vi 

går på promenad här på säkra vägar, det där med att gå hand i hand, i flera kilometer 

innan vi kommer fram, nej tack, spring barnen, låt barnen få springa upp på kullen, ja 

på höga kullen där borta, det är ju inte farligt, lära sig gå hand i hand, det kommer de 

kunna när de börjar skolan om de fått röra på sig tillräckligt. Sen kan det vara farligt 

ibland, då måste man ju sätta gränser. Men, hejda inte deras rörelsebehov 

Förskola B. 

Flera fokusgrupper påpekar att det är viktigt att anpassa innemiljön efter 

barngruppen, vilket är tänkbart då innemiljön är flexibel och formbar i relation till 

utemiljön. Utemiljön är fast och många gånger utformad på ett förutbestämt sätt och 

det förekommer sällan några förändringar om inte personalen själva införskaffar 

material och förnödenheter. Även om det finns visioner om hur en utegård ska se ut, 

anpassat efter barnens rörelsemönster och intressen så är det ofta upp till den 

kommun som förskolan tillhör och i slutändan en ekonomisk fråga som 

fokusgrupperna lyfter som ett hinder. 

F2: Det går lite i perioder, för våra miljöer inne ändras väldigt mycket till skillnad från 

ute kanske, ute är det en mer fast miljö, men inne är det mer flexibelt, vi försöker utgå 

från barnen hela tiden så innemiljön ändras ju 

Förskola C. 

 

F3: Man bygger ju lite också efter vad deras rörelsemönster är eller vad man ska säga. 

För den ändrar ju sig med ålder och hur mycket man lär sig, koordination och motorik 

och så vidare. Men sen är bygget en ekonomisk fråga också 

Förskola C. 

Några fokusgrupper nämnde ytan på gården som ett möjligt hinder för vilka fysiska 

aktiviteter som möjliggörs. Finns det tillgång till en stor gård kan den delas upp i 
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olika sektioner. Men beroende på antalet barn som vistas på gården samtidigt kan det 

ändå kännas trångt.  

F4: Vi har en stor utegård, den sluttar ner mot vattnet. Det är en stor gård, om man är 

ute med sin avdelning, men är alla avdelningar ute samtidigt så krymper gården väldigt 

mycket för de stora barnen. De små barnen som tultar och går så är det ju väldigt bra, 

men för de stora barnen så blir det trångt och många små barn att undvika för att inte 

springa på, kanske lite för många barn på en för liten yta. För att de tar ju mer plats 

när de rör sig än våra små gör. Vår gård sluttar mycket vilket inte underlättar för de 

äldres intressen kring bollsporter 

Förskola A. 

Innemiljön ansåg flera av fokusgrupperna begränsade rörelseaktiviteter, då det lätt 

kunde störa andra aktiviteter och ta fokus från dem. Det var skilda resonemang kring 

vilka fysiska aktiviteter som borde utföras inomhus och utomhus, några förskollärare 

menade att det är viktigt med tillåtande klimat och uppmuntrade barnens 

rörelsebehov genom rörelserum. Samt om innemiljön lockade barnen till att klättra, 

hoppa och springa, skulle då deras glädje till att röra sig begränsas eller tillåtas. 

Beroende på vilket förhållningssätt förskollärarna hade till fysisk aktivitet i 

innemiljön påverkades barnens möjlighet till rörelseglädje. 

F2: Och det är väldigt skönt att kunna säga det också då att ”jag ser att du är väldigt 

springsugen idag” ”är du det?” ”ahhhhh!”… men du… spring gärna inte här… men du 

får gå till rörelserummet… ah då skuttar dom in där liksom… åh inte bara säga sätt dig 

och inte spring... ja, men jag ser att du är springsugen eller skuttsugen… skutta in där!... 

där får du skutta hur mycket du vill!... det är väldigt gött att kunna säga det… 

Förskola D. 

Flera av fokusgrupperna lyfte att en varierande och utmanade miljö påverkar den 

motoriska utvecklingen. Pedagogiska möbler, stimulerande material och tillgång till 

skog beskrevs som viktiga och uppskattade faktorer som utmanar barnen motorik. 

Med pedagogiska möbler och material menas redskap som utmanar barnens 

motoriska förmåga, exempelvis kan balans eller förmågan att klättra stimuleras 

genom en bänk eller klättervägg. Den geografiska placeringen av förskolan är 

avgörande för vilka förutsättningar i utemiljön som erbjuds, alla de förskolor som 

deltog i vår studie hade tillgång till närliggande skog.  

F3: Ja vi har ju olika syften ibland, ibland bara att vi går ut, ibland bara rörelsen, ibland 

så kan det vara ett helt annat syfte, något projekt vi är inne i och hur vi ska tänka, men 

ofta så blir ju syftet eller undervisningen början, kring just det motoriska, med de små 

barnen, för det är det som är fokus. Vi har haft promenader nu där vi går, vi ser vad 

som händer i naturen under olika årstider, vad händer och vilket material hittar 

barnen, de första promenaderna de två första veckorna, var ju liksom den motoriska 
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utmaningen, hur tar jag mig igenom det här, från punkt a till b, vissa har ju inte ens 

varit i skogen, hur går jag på stigen, stocken, hur kan jag klättra upp på stenen, alla 

dessa delar och utmaningarna som uppstår. För att sen vidgas men där blir ju den 

första utmaningen. Sen möbler och material påverkar också motoriken, vad kan vi 

erbjuda både inomhus och utomhus 

Förskola C. 

 

6.4 Sammanfattande analys 

Fokusgrupperna var eniga om att begreppet undervisning kommer förtydliga 

läroplanens intentioner och mål i verksamheten, samt att det lärande som sker i 

förskolan kan synliggöras. Planeringstiden blir en viktig faktor för vilken kvalitet 

som kan uppnås i undervisningen och kräver en medvetenhet kring vad som ska 

uppnås utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför, med syfte att uppnå 

förskolans strävansmål. Målstyrda processer lyfts fram för att förtydliga och skapa 

förståelse och samsyn kring begreppet undervisning. Förskollärare har enligt egen 

utsago alltid undervisat, men begreppet undervisning har inte använts tidigare. 

Förskollärarna ansåg att rörelseglädje är att med hela kroppen uppleva och utforska 

omgivningen på ett lekfullt sätt. De lyfte även vikten av att reflektera över sitt eget 

förhållningssätt och att vara en förebild för barnen. De menade att en förskollärare 

ska vara någon som stöttar och uppmuntrar, snarare än hindrar och begränsar barnen. 

Om miljön är varierande och inbjuder till olika utmaningar, uppmuntras rörelseglädje 

och förutsättningar ges för barnen att utveckla den egna rörelseförmågan. 

Planerade rörelseaktiviteter ansågs vara ett uppskattat inslag i verksamheten, som 

både spred rörelseglädje samtidigt som det utvecklade barnens grovmotorik och 

självkänsla. Miljöns betydelse lyftes av samtliga fokusgrupper, flertalet ansåg att 

miljön fungerade bra men det gavs ändå många förslag och önskemål kring 

förändringar och förbättringar för att utmana barnen vidare och låta dem få möta 

olika motoriska grundformer dagligen. Skogen var viktig och uppskattad av både 

barn och pedagoger där utmaningarna redan finns i den varierade miljön. 

Inomhusmiljön var dock generellt anpassad för mer lugna aktiviteter och det var lätt 

att barnen hindrades från att röra sig i större utsträckning inomhus, om inte miljön 

anpassats för just rörelseaktiviteter. Tiden och barngruppens storlek visade sig vara 

en avgörande faktor för i vilken mån undervisningen blev av i verksamheten. 

Förskolans läroplan ger utrymme för en rad olika tolkningar och den reviderade 

läroplanen Lpfö 18 har alla fokusgrupper börjat bearbeta och läst in sig på. Men för 

att skapa en samsyn i verksamheten krävs det ett aktivt arbete mot gemensam 

måluppfyllelse och målstyrda processer.  
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7 DISKUSSION  

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare resonerar och tolkar begreppet 

undervisning och fysisk aktivitet i relation till den nya reviderade läroplanen Lpfö 

18. Vi kommer utgå ifrån våra frågeställningar och dela upp resultatdiskussionen i 

tre delar. Efter resultatdiskussionen följer metoddiskussionen och avslutningsvis 

presenteras studiens slutsats och vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

De ramar som påverkar undervisningen är konstitutionella ramar, organisatoriska och 

fysiska ramar. I vår studie har vi funnit samband mellan fysiska aktiviteter och 

Lundgrens ramfaktorteori (Lundgren, 1999).  

7.1.1 Vilka konstitutionella ramar anser förskollärarna påverkar 

barnens möjlighet till fysisk aktivitet i förskolans verksamhet? 

De konstitutionella ramarna som innefattar läroplanen för förskolan och 

styrdokument är fria för egen tolkning och förskolläraren väljer själv vilken effekt 

som riktlinjerna har på den undervisning som uppstår kring fysiska aktiviteter. Det 

har varit väldigt intressant att undersöka om styrdokument och den reviderade 

läroplanens struktur och formalia har format deras implikation av fysisk aktivitet i 

verksamheten. Flera förskollärare beskriver även bristerna i deras engagemang kring 

den reviderade läroplanen, eftersom den ej tagits i bruk och menar att de istället på 

sikt kommer anpassa undervisningen efter den reviderade läroplanen. Detta stärker 

även den ramteori vi valt att utgå ifrån där särskilda ramar, i detta fall de 

konstitutionella ramarna som påverkar vilken undervisningen som möjliggörs.  

 

I vår studie visade det sig att förskollärarna överlag var positivt inställda till 

introduceringen av begreppet undervisning och de flesta ansåg att de redan 

undervisar och alltid gjort det. Men att de nu har fått ord på det de faktiskt redan gör 

och samtidigt måste lära sig att använda begreppet i verksamheten för att höja sin 

profession. Det fanns ingen större oro kring att begreppet skulle skolifiera förskolans 

verksamhet. De ansåg också att det var ytterst viktigt att det skapades en samsyn 

kring begreppet i verksamheten för att kunna sträva mot samma mål. Målstyrda 

processer lyftes också för att beskriva innebörden av begreppet, där lärandet är en 

process mot ett strävansmål i läroplanen. Sheridan och Williams (2018) menar att 

förskolans läroplan och skollagen är det som sätter ramarna i förskolan för barns 

förväntade kunskapsutveckling. Det pedagogiska uppdraget styrs och tydliggörs av 

läroplanens riktlinjer och mål, vilket är centralt för innehållet i undervisningen. 

Begreppet undervisning är, som våra fokusgrupper gav uttryck för, inget nytt i 
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förskolans historia, det blir bara ett tydligare sätt att uttrycka vad förskollärarna gör 

i verksamheten tillsammans med barnen. Detta lyfter även Sheridan och Williams 

(2018) kring begreppet undervisning. Vi menar att vikten av att ändå arbeta fram en 

samsyn och förståelse om begreppet undervisning, är viktigt för kvaliteten i förskolan 

och den fortsatta utvecklingen i samband med den reviderade läroplanen Lpfö 18.  

 

Utifrån konstitutionella ramar finns mallar och regler som beskriver hur en 

verksamhet ska bedrivas (Lundgren, 1999). Dessa ramar är visserligen fria för egen 

tolkning och beroende av ledningen, däribland förskolechef. Det är förskolläraren 

som har ansvar för hur undervisningen ska planeras och genomföras i verksamheten, 

detta kräver att förskolläraren är väl införstådd med läroplanens intentioner och 

verksamhetens styrdokument samt dess syfte. Förskollärarnas förhållningssätt, 

kunskap och kompetens har i vår studie visat sig vara en faktor för vilken 

rörelseundervisning det planeras för i verksamheten. Läroplanen Lpfö 18 blir den 

första ramen att ta hänsyn till, vad ska göras? hur ska det göras? varför ska det göras? 

Det krävs en samsyn i arbetslaget och att man strävar åt samma håll blir avgörande 

för hur undervisningen implementeras i verksamheten.   

7.1.2 Vilka organisatoriska ramar anser förskollärarna påverkar 

barnens möjlighet till fysisk aktivitet i förskolans verksamhet? 

Organisatoriska ramar innefattar tid, personalens kompetens, barngruppens storlek, 

fördelning av arbetsuppgifter, ledning, förhållningssätt samt ideologiska grunder. 

Flera förskollärare uttryckte tiden som en avgörande faktor för planering av 

undervisning. Det fanns även ett missnöje kring de kollegor som enligt en 

förskollärares utsago hade annorlunda visioner, planer och tankar kring fysisk 

aktivitet. Det blir därmed viktigt att arbeta mot gemensamt uppsatta mål och inte 

problematisera utan istället ta lärdom utav varandra. Några förskollärare beskrev 

personalstyrkans kompetens kring fysisk aktivitet som en faktor för en lyckad 

undervisning, däremot menar Lundheim och Furuset (2010) att barn i allmänhet erfar 

kunskaper kring ämnet genom vårdnadshavare och digitala medier, enligt studien 

erbjuder förskolan minst kunskaper inom fysisk aktivitet.  

 

Flera förskollärare lyfte barngruppens storlek som ett möjligt hinder för den tid som 

kan läggas på planeringen för undervisning. Generellt är många verksamheter 

överbelastade med arbetsuppgifter och beroende på barngruppens storlek sätts en viss 

kvalitet på utbudet av fysiska aktiviteter. Har man en mindre barngrupp blir det 

enklare att se vart alla barn befinner sig i sin utveckling och barnen får mer inflytande 

över innehållet i aktiviteterna. En mindre barngrupp ger även förskollärarna mer tid 

åt planering och utvecklingstid samt uppföljning av verksamheten. Även 

personalstyrkan är en faktor som påverkar verksamhetens kvalitet. Renblad och 

Brodin (2012) menar att barngruppens storlek och personalomsättning kan vara 

möjliga faktorer till varför kvaliteten i verksamheten blir till det bättre eller sämre.  
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Flera fokusgrupper nämner ofta det spontana i vardagen, där utgångspunkten sker 

utifrån att barnen intresserar sig för något och förskollärarna väljer då att utmana dem 

vidare med aktiviteter i stunden. Detta kopplas ofta till barngruppens storlek, att det 

blir svårt att hinna planera fysiska aktiviteter när barngruppen är stor. Det uppstår 

ständiga avbrott då förskollärare har ansvar i att gå på möten, ta hand om barngrupp 

och eventuella vårdnadshavare under inskolning, vilket kan resultera i att planeringen 

åsidosätts. Barngruppens storlek sätter även gränser för hur långt man kan ta sig 

utanför förskolans område, ofta får man indela barngruppen i flera grupper för att 

eventuellt kunna gå till skogen eller åka buss till biblioteket. Flera förskollärare är 

dock positiva till rörelse och anser att oavsett variation i barngruppen går det att 

organisera rörelseaktiviteter. Men frågan är då om detta alltid utgår från ett tydligt 

syfte utifrån didaktiska frågor vad, hur, varför med syfte att uppnå läroplanens 

strävansmål.  

 

Vi upplevde även att personalstyrkan påverkade vilken prioritering undervisningens 

rörelseaktiviteter fick. En ensam legitimerad förskollärare i ett arbetslag kan behöva 

ta mer ansvar för undervisningen och delegera den tilltänkta undervisningen till andra 

i arbetslaget som möjligen inte har samma utbildning och förkunskaper. Detta då 

utbildningen på personal i förskolan ser olika ut med barnskötare, vikarier och 

förskollärare. Fler förskollärare kan möjligen underlätta undervisningen då planering 

och fördelningen av den eventuellt sker med en redan gemensam samsyn, detta är 

något vi funderat på utifrån vad vi tagit del av under våra fokusgruppsintervjuer. 

Renblad och Brodin (2012) menar i sin studie att fler förskollärare i verksamheten 

inte automatiskt innebär en kvalitetshöjning, det är fler faktorer som påverkar. De 

faktorer som påverkar har vi i vår diskussion lyft och kommit fram till är viktiga och 

avgörande faktorer för vilken undervisning och fysisk aktivitet som görs möjlig i 

förskolans verksamhet. 

 

Förskollärarna menade att rörelseglädje utvecklar barnens självförtroende och är en 

viktig del i deras lärande. Sevimli-Celik och Johnson (2013) studie visade på 

liknande sätt att förskolepersonal anser att fysisk aktivitet har många positiva fördelar 

för att utveckla barns självförtroende och grovmotorik. Men vidare visade deras 

studie att personalens egna förhållningssätt kunde vara en begränsande faktor för 

fysisk aktivitet. Detta framkom också i föreliggande studie, förskollärarna menade 

att deras förhållningssätt påverkade barnens möjlighet eller begränsningar till rörelse, 

detta beroende på vad de planerade för undervisning och vad de tillät för 

rörelseaktiviteter i verksamheten. Sevimli-Celik och Johnson (2013) och Venetsanou 

och Kambas (2017) menar att det är viktigt att förskollärarna har de kunskaper som 

krävs för att undervisa i fysisk aktivitet och att det krävs en positiv inställning hos 

pedagogerna för att ge barnen en bra upplevelse av fysisk aktivitet.  
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Några fokusgrupper beskrev att barnen själva påverkar och influerar varandra med 

olika former av rörelse och att dessa sker i en kommunikativ samklang. Detta påpekar 

även Larsson (2016). Han menar att en verksamhets rörelsekulturer fungerar som en 

kommunikativ process kring det som aktiviteterna går ut på, detta blir en central del 

för vilken undervisningsprocess som skapas. Larsson (2016) menar att normer och 

värderingar historiskt sett vuxit fram genom rörelsekulturer och förhåller sig inte till 

verksamheter på ett logiskt sätt. Detta ställer krav på förskollärarens förhållningssätt 

gentemot de normer som finns i samhället och gärna visa på att alla barn oavsett kön 

kan syssla med valfri fysisk aktivitet.  

7.1.3 Vilka fysiska ramar anser förskollärarna påverkar barnens 

möjlighet till fysisk aktivitet i förskolans verksamhet? 

Fysiska ramar innefattar miljön, material och utrustning. Generellt har många 

förskollärare varit nöjda med förskolans läge och miljö samt det material som finns 

tillgängligt inomhus. Däremot anser flera förskollärare att utemiljön kan förbättras 

vad gäller utmanande aktiviteter för barnen, men det blir som tidigare nämnt en 

ekonomisk aspekt i många avseenden. Placering av förskolan var en faktor för vilken 

variation på miljön som barnen kunde erbjudas, närhet till skog var en faktor som 

många ansåg viktig för barnens motoriska utveckling, samt att barnen fick möjlighet 

till att uppleva mycket rörelseglädje. Flera fokusgrupper nämnde även att det ser 

väldigt olika ut från förskola till förskola och att alla har olika förutsättningar för 

vilken miljö som kan erbjudas. Detta spelar i sin tur roll för vilka fysiska aktiviteter 

verksamheten kan erbjuda varje barn.  

 

Miljön var en aspekt som flitigt lyftes i samtliga fokusgrupper. De flesta 

fokusgrupper menade att miljön är en förutsättning för rörelse och vilka hinder och 

begränsningar som görs möjliga, men att det även är av vikt att som förskollärare 

kunna se möjligheter, snarare än att se hinder när det kommer till miljön. De flesta 

fokusgrupperna var ändå medvetna om hur en stimulerande och intressant utemiljö 

kunde utformas. Flera hade visioner om hur de önskade att deras utemiljö skulle 

kunna utformas till det bättre för att stimulera barnens motorik, men att det var en 

ekonomisk aspekt som var styrande. Skogen lyfte samtliga fokusgrupper som en 

viktig motorisk utmaning för barnen och de ansåg att det var en viktig förutsättning 

att kunna erbjuda barnen denna typ av varierande miljöer. I utemiljön var det lättare 

att vara tillåtande och uppmuntrande till fysisk aktivitet. Inomhus fanns en mer 

begränsande miljö och det är en utmaning att vara tillåtande i sitt förhållningssätt. 

Detta eftersom förskollärarna upplevde att det lätt blir rörigt och stör andra 

aktiviteter. De som hade rörelserum eller liknande upplevde att dessa var en bra 

lösning för att inte hindra barnen genom att dela upp aktiviteter efter barnens intresse.  
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Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) anser att miljön är en av de viktigaste 

faktorerna för att stimulera barns motoriska utveckling. Miljön är även en del av 

verksamheten som aktivt går att påverka menar de. Flera av fokusgrupperna hade 

önskemål om att ändra miljön både utomhus och inomhus och lyfte vikten av att 

anpassa miljön utifrån barngruppens behov. Vi menar att miljöns utformning är en 

pågående och föränderlig process som kräver engagerade och medvetna pedagoger 

med rätt kunskap för att kunna ge barnen rätt utmaningar i den fysiska miljön. 

 

Vi ser att det finns ett behov av att reflektera över de aktiviteter som sker i förskolan, 

för att förtydliga förskollärares syften och intentioner. Vilket Sigmundsson och 

Vorland Pedersen (2004) även anser i sin studie. Det är inte optimalt att enbart 

fokusera på att barn självorganiserat genom fri utelek lär sig de viktiga och 

grovmotoriska färdigheterna, ett sådant förhållningssätt kring fysisk aktivitet blir inte 

optimalt utan en viss styrning och vissa ramar. 

 

Planeringen kring vilka motoriska färdigheter som utvecklades lyftes aldrig tydligt 

av någon fokusgrupp, de flesta menar att det är rörelse och fysisk aktivitet i det mesta 

som sker i verksamheten och genom den varierade miljön som de erbjuder barnen. 

Vi träffade enbart fokusgrupperna under en begränsad tid och fick därav en 

begränsad bild av deras arbete och tankar, men hade gärna fördjupat oss mer i hur 

planeringen för fysiska aktivitet genomförs och fått en tydligare bild av vad de vill 

att barnen erfar, utvecklar och vad de faktiskt erbjuder barnen för motoriska 

utmaningar mer än miljön. 

7.2 Metoddiskussion  

Vi valde en kvalitativ metod för vår undersökning, detta för att i relation till syfte och 

frågeställningar få relevant information samt möjligheten att ställa följdfrågor och 

därav få fördjupade svar. En kvalitativ metod tillåter informanterna att reflektera och 

svara så utförligt de kan utifrån de öppna frågor som ställs. En kvantitativ metod hade 

inte lämpat sig för studiens syfte, då vi inte eftersökte statistiska, kvantifierbara och 

generaliserbara resultat (Christoffersen & Johannessen, 2015). Snarare var tanken att 

undersöka förskollärares tankar och resonemang kring undervisning av fysiska 

aktiviteter relaterat till den reviderade läroplanen Lpfö 18. Även om en kvantitativ 

metod hade möjliggjort en större geografisk spridning, för att ta del av fler 

förskollärares resonemang och tankar. Slutligen valde vi en kvalitativ 

datainsamlingsmetod för att uppnå vårt syfte.  

 

Vi valde att utföra öppna semistrukturerade fokusgruppsintervjuer då vi ville ha ett 

öppet och informellt samtal med informanterna. Förskolorna och informanterna 

valdes ut slumpmässigt utifrån tillgänglighet. Vi valde ut fyra fokusgrupper på olika 

förskolor då vi ansåg att detta i större utsträckning skulle generera i omfångsrika svar 

samt synliggöra förskollärarnas eventuellt olika förhållningssätt till fysisk aktivitet, 
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än om vi hade valt ut fyra fokusgrupper från en och samma förskola. Om det hade 

funnits mer tid för studien hade vi med fördel använt oss av ytterligare en metod, 

exempelvis observationer, för att synliggöra förskollärarnas arbete med fysisk 

aktivitet i praktiken. Fokusgruppsintervju ansåg vi lämplig som 

datainsamlingsmetod, då förskollärarna arbetar i arbetslag i verksamheten och 

ständigt måste diskutera och resonera i sin roll med varandra. Vår intervjuguide 

(Bilaga 3) kan ha påverkat samtalets riktning och vår tid med fokusgrupperna var 

begränsad. Eventuellt kunde intervjuguiden (Bilaga 3) utvecklats vidare genom 

frågor som behandlade förskollärarnas intresse, kunskap och utbildning i fysisk 

rörelse. 

 

Användandet av ljudupptagningar var till stor hjälp under analysprocessen, där vi 

först lyssnade på alla inspelade ljudupptagningar och sedan transkriberade dess data 

till text. Ljudupptagningar gav oss även möjlighet för återupprepning, då vi kunde 

lyssna igen om något känts otydligt. Vi valde även att tydligt kommunicera 

jämförelsen av Lpfö 16 och Lpfö 18, så att informanterna inte upplevde en osäkerhet 

när frågan kring begreppet undervisning ställdes. Inför varje fokusgruppsintervju 

hade vi med oss informationsbrev (Bilaga 1) samt samtyckesblankett (Bilaga 2) för 

att tydligt delge informanterna relevant information kring studiens syfte samt visa på 

professionalitet. 

 

Det var inte helt oproblematiskt att utföra våra fokusgruppsintervjuer. Ungefär trettio 

förskolor kontaktades och utav dessa var det enbart fyra förskolor som hade 

tillgänglig personal och tid att avsätta för intervjuer på cirka 45 minuter. Vi upplever 

ändå metoden som relevant och användbar för vår studie, då vårt syfte var att få fram 

förskollärares olika eller lika ståndpunkter inom yrket. Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017) lyfter kritik som finns kring metoden och menar att gruppidentiteten och 

dynamiken kan vara så stark att inte allas åsikter får möjligheten att komma fram. 

Dominerande tankar och åsikter som förs fram i fokusgruppen riskerar då att hämma 

vissa deltagare och de väljer att hålla med för att anpassa sig. Vi har svårt att avgöra 

om detta förekommit under vår datainsamling, men är medvetna om risken att det 

kan ha skett.  

 

7.3 Slutsats 

Den planerade undervisningen bör ha ett tydligt syfte och mål utifrån de didaktiska 

frågorna: vad, hur och varför. Vi likväl flera av tidigare studier som lyfts i arbetet, 

anser att detta är avgörande för vilken undervisning som skapas och görs möjlig i 

verksamheten. Barn bör ha variation och utmaningar i sin motoriska utveckling, 

vilket kräver att de får mer utmaningar under sin vistelsetid i förskolan än enbart en 

varierande miljö. Det krävs planerad undervisning som utgår från barnens intressen 
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och utmanar dem vidare i sitt lärande. Förskollärarna bör även se till barngruppens 

behov och ha en samsyn kring både undervisning och sitt förhållningssätt för att 

skapa möjligheter till rörelseglädje för barnen. Undervisning sker idag i 

verksamheten och har alltid gjort det, men det krävs att läroplanen ständigt bearbetas 

och lyfts i verksamheten för att målstyrda processer ska kunna genomföras, det finns 

flera olika ramfaktorer som påverkar undervisningens kvalitet. Ramfaktorer är ramar 

som påverkar den pedagogiska verksamheten och således en faktor att förhålla sig 

till. Undervisning som begrepp uppfattas på olika sätt av förskollärare då begreppet 

inte är definierat på en konstitutionell nivå, mer än som en målstyrd process 

(Skolverket, 2018). De olika ramfaktorerna som förskollärarna inte kunde påverka i 

någon större utsträckning, men som ändå var avgörande för undervisningen i 

verksamheten var: storlek på barngruppen, tiden, miljön samt möjlighet till 

planeringstid. Den största och mest framträdande faktorn för undervisning och 

rörelseglädje var förskollärarnas förhållningssätt, om de var tillåtande eller 

begränsande, vilket påverkade undervisningen i verksamheten. Studien visar vikten 

av ett positivt förhållningssätt hos förskollärarna som betydelsefullt för hur 

förskolans läroplan impliceras och möjliggörs i verksamheten. De ramfaktorer som 

påverkar förskolans verksamhet att bedriva undervisning i fysiska aktiviteter, skapar 

möjligheter och hinder för den lärandeprocess som sker och således även barns 

möjligheter till lärande och utveckling. 

7.4 Vidare forskning 

En fortsatt studie som hade varit intressant och relevant för förskolan är att 

genomföra en observationsstudie eller en kvantitativ ansats för att på så sätt få svar 

på hur ramar faktiskt påverkar verksamheten. Det hade även varit intressant att 

tillfråga barnen och vårdnadshavare om deras synsätt och tolkning av begreppet 

undervisning kring fysisk aktivitet och vad rörelseglädje innebär för dem.  
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Socialmedicinsk tidskrift, 4(5), s. 416–424. 

 

Sæbbe, P-E., & Pramling Samuelsson, I. (2017). Hvordan underviser barne- 

hagelærere? Eller gjør de ikke det i barnehagen? Tidskrift for Nordisk 

barnehageforskning.vol. 35, nr. 14, ss.1-15. http://dx.doi.org/10.7577/nbf.1731. 

 

Sevimli-Celik, S., & Johnson, J. E. (2013). “I Need to Move and So Do the  

Children”.International Education Studies, 6(5), 1-10. doi:10.5539/ies.v6n5p1 

 

Sheridan, S., & Williams, P. (2018). Läroplanen och förskolans undervisning  

– ett forskningsperspektiv. I S. Sheridan & P. Williams (Red.), Undervisning i förskolan. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
 

Informationsbrev                          

Hej! 

Vi heter Rebecca Hoff och Fanny Nilsson och läser sjätte terminen på 

förskollärarprogrammet på Karlstads Universitet. Vi håller just nu på att skriva vårt 

examensarbete vars syfte är att öka kunskapen kring hur förskollärare tolkar och 

resonerar kring begreppet undervisning kring fysisk aktivitet i relation till den nya 

reviderade läroplanen Lpfö 18. Vi kommer genomföra fokusgruppsintervjuer som 

beräknas ta ca. 45-60 minuter och intervjun kommer spelas in via ljudupptagning. 

All insamlad empiri kommer enbart brukas i denna studie och kommer förstöras vid 

examensarbetets slut. Intervjuerna behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen 

utomstående kan identifiera dig som respondent i resultatet. Din medverkan i studien 

är frivillig och kan när som helst avbrytas. Dina uppgifter kommer bevaras tills dess 

att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads Universitet 

studieregister för att sedan förstöras.  

 

Karlstads Universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta 

del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads Universitet är dpo@kau.se. 

 

Vid frågor vänligen kontakta 

Fanny Nilsson. Telefonnummer: 0735411321. Mail: Fannynilssonkling@gmail.com  

Rebecca Hoff. Telefonnummer: 0762282563. Mail: rebecca_hoff@live.se  

Handledare: Peter Carlman 

mailto:dpo@kau.se
mailto:Fannynilssonkling@gmail.com
mailto:rebecca_hoff@live.se
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Bilaga 2 

 

 

Samtyckesblankett 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 

behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, 

när jag vill, kan avbryta min medverkan i studie. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie.  

 

Tack för att du medverkar! 

 

Datum och underskrift  

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande  

______________________________________________________________  

 

Fanny Nilsson. Telefonnummer: 0735411321. Mail: 

Fannynilssonkling@gmail.com              

Rebecca Hoff. Telefonnummer: 0762282563. Mail: rebecca_hoff@live.se  

Handledare: Peter Carlman 

 

 

 

mailto:Fannynilssonkling@gmail.com
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

 

Öppningsfrågor 

● Ålder?  

● När tog du förskollärarexamen?  

Introduktion/ Övergångsfrågor 

Från den 1 juli 2019 introduceras undervisning som ett nytt begrepp i 

den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Det är enbart 

legitimerade förskollärare som enligt skollagen får bedriva viss 

undervisning i förskolan. 

● Vad innebär begreppet undervisning för dig/er? (tolkning av läroplan, 

konstitutionella ramar)   

● Vad innebär rörelseglädje? (tolkning av läroplan, konstitutionella ramar)  

Nyckelfrågor 

● Planerar och organiserar ni rörelseaktiviteter med syfte att uppnå 

strävansmålen kring begreppet undervisning i den nya läroplanen? (tolkning 

av läroplan, konstitutionella ramar)  

● Vilken betydelse har miljön (ute/inne)för fysisk aktivitet? Finns där 

möjligheterna eller begränsningar? (fysiska ramar) 

● Hur påverkar barngruppens storlek, tiden och arbetslaget organiseringen av 

fysisk aktiviteter? Möjligheter/hinder? (organisatoriska ramar) 

Avslutningsfrågor 

Kommer ditt sätt att planera och organisera verksamheten påverkas av att begreppet 

undervisning införs i samband med nya läroplanen  (Lpfö 18)? 

 

Följdfrågor (under intervju): 

● Kan du utveckla det? 

● Vill du ge något exempel på vad du menar? 

● Hur menar du då, kan du förklara närmare? 
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