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Abstract 

How do you furnish movement away? We furnish for movement! 

- A study of preschool teachers views of physical activity in preschool 

The purpose of the study is to investigate preschool teachers’ knowledge and experiences of 

physical activity in the preschool indoor environment. To clarify this, we ask the following 

questions:  

1. What view of the concept of physical activity do preschool teachers has? 

2. What perceptions are made visible when preschool teachers interpret the objective in 

the curriculum? 

3. What didactic opportunities do preschool teachers see to carry out physical activity in 

the indoor environment? 

4. What norm-critical perspectives are visible in the preschool teachers’ answers?  

In our study we have chosen to use phenomenography as our theoretical method. We want to 

see if there are patterns in the preschool teachers’ answers, if they have similar experiences or 

knowledge, or they differ. Our study is therefore based on a qualitative research effort with 

both interviews and observations as a collection method. Our collected material has then been 

analyzed using our theoretical method and previous research to visualize the preschool 

teacher’s conceptions of the world around them. Our study´s main theme is therefore based on 

a scientific, didactic and cultural perspective.  

   Our study shows that the knowledge and the definition of physical activity vary between 

preschool teachers which further affect how it is implemented. Children thus have different 

access to physical activity depending on which preschool they go in and what knowledge 

preschool teachers have. Preschool teachers varying interpretations of the objective in the 

curriculum have been shown to contribute to the design of the didactic learning environment. 

Missing knowledge probably leads to the objectives of the curriculum being interpreted on the 

basis of individual perceptions. Preschool teachers’ knowledge to physical activity and their 

norms and values will contribute to the emotional culture of which children become a part of. 

Therefore, norm-critical perspectives, intercultural leadership and child view have been 

relevant to our study. Our results have shown that norms on health and body ideals form pre-

school teachers' childcare and physical activity views. Preschool teachers show that despite 

obstacles, they focus on possibilities instead of limitations. 

Keywords: Physical activity, preschool, phenomenography, knowledge, didactic, norm-critical 

perspective 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, förskola, fenomenografi, kunskap, didaktik, normkritiskt perspektiv 
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1. Inledning 

Hur möblerar ni bort spring? Denna fråga riktades till verksamma inom förskolan och 

diskuterades på sociala medier. Frågan besvarades bland annat med Vi möblerar för spring! 

Detta var en diskussion som lyfte många olika tankar och idéer om hur förskolans 

inomhusmiljö kan utformas och användas för att antingen begränsa eller ge möjligheter för 

barns olika behov av fysisk aktivitet. Frågans formulering och diskussionen som följde fann 

vi intressant och relevant för vår studie, eftersom att det visar hur olika det kan se ut runt 

omkring i Sveriges förskolor beroende på pedagogers olika synsätt. 

   OECD skriver i sin rapport att utifrån det ökande antalet överviktiga barn bör 

förtydliganden i den svenska läroplanen göras om hälsa och fysisk aktivitet (Taguma et. al. 

2013, s. 38). Våren 2017 fick Skolverket i uppdrag av Utbildningsdepartementet att göra en 

översyn av läroplanen för förskolan, Lpfö98/16. Utbildningsdepartementet anser att delar av 

läroplanen behöver förtydligas, bland annat delarna om hälsosam livsstil utifrån OECDs 

rapport (U2016/05591/S U2017/01929/S, s. 7). 

   I Skolverkets regeringsredovisning kan vi läsa att delarna om hälsa och livsstil avsevärt 

förtydligats.  

  

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 ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 

utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, måltider och 

hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att 

barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (Dnr: 2017:783, s. 

16) 

   

I nuvarande läroplanen för förskolan står följande mål: förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten om att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98 rev 2016, s. 9) Pedagogerna 

har ansvar att uppfylla målen i läroplanen och planera även för fysiska aktiviteter. Läroplanen 

är styrande men fortfarande tolkningsbar vilket gör att det kan variera mellan olika förskolor 

hur målet uppfylls. Målet är omskrivet i förslaget till nya läroplanen, fokus flyttas då från att 

värna om sin hälsa till att betona vikten att ta hand om sin hälsa (Dnr 2017:783, s. 11). 

   I och med förslag om en reviderad läroplan med syfte att lyfta fram fysisk aktivitet ökar 

kravet på förskolor att erbjuda en stimulerande miljö där fysisk aktivitet ska få större utrymme 



 7 

i verksamheten. Våra erfarenheter är att det varierar att genomföra fysisk aktivitet inomhus på 

förskolan och att det kan innebära ett dilemma för pedagoger att tillämpa den nya läroplanen. 

Även om pedagoger har tillräckliga kunskaper om fördelarna med fysisk aktivitet för barns 

hälsa, utveckling och välmående så kan det samtidigt vara svårt att ta hänsyn till vilka 

praktiska möjligheter som förskolans miljö kan erbjuda för att kunna tillämpa fysisk aktivitet i 

inomhusmiljön. 

2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka pedagogers kunskaper om och upplevelser av fysisk aktivitet i 

förskolans inomhusmiljö. För att synliggöra detta ställer vi följande frågor: 

1. Vilken syn på begreppet fysisk aktivitet har pedagogerna?  

2. Vilka uppfattningar synliggörs när pedagogerna tolkar målet i läroplanen?  

3. Vilka didaktiska möjligheter ser pedagoger att genomföra fysisk aktivitet i 

inomhusmiljön? 

4. På vilket sätt synliggörs normkritiska perspektiv i pedagogernas svar? 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Fenomenografisk metod 

I vår studie vill vi undersöka pedagogernas upplevelser och kunskaper, därför har vi valt att 

använda oss av fenomenografisk ansats. Vi vill kartlägga om det finns mönster i 

pedagogernas svar, har de liknande upplevelser och kunskaper eller skiljer de sig åt. 

Pedagogen Ference Marton (1981) anser att människor inte upplever verkligheten på samma 

sätt utan förutsätter att alla har skilda upplevelser av verkligheten. Fenomenografi är en 

forskningsansats där människors upplevelser i en viss situation eftersöks och kartläggs. Det är 

själva upplevelsen som är det centrala och alla människors upplevelse antas inte vara likadana 

(Kroksmark 2007, s. 5). 

   Ordet fenomenografi kommer från de två orden fenomenon samt grafia. Där fenomenon är 

grekiska och kommer av ordet fenomen som betyder “det som visar sig”. Pedagogen Tomas 

Kroksmark beskriver att fenomenografi är en avbildande och beskrivande ansats. Det handlar 

alltså inte om att beskriva hur någonting verkligen är utan att skapa sig en förståelse för hur 

någonting kan vara ur ett mänskligt perspektiv (Kroksmark 2007, s. 6). Bernt Gustavsson, 

professor i pedagogik, beskriver att förståelse har att göra med hur vi tolkar och översätter 
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något till vårt eget sätt att förstå och beskriva tillvaron, vilket är relevant i diskussioner 

gällande lärande och pedagogik (Gustavsson 2002, s. 109). 

   Centralt inom fenomenografin är uppfattningsbegreppet, det är just efter människors 

uppfattningar som vi söker och i dem vill vi försöka finna mönster. Uppfattningsbegreppet 

kommer att peka ut den vetenskapliga nivån samt ger begreppet kunskap en komplex 

innebörd (Kroksmark 2007, s. 7). Inom fenomenografin används begreppen första och andra 

ordningens perspektiv för att göra en distinktion mellan den objektiva världen och den 

subjektivt upplevda världen. Marton benämner första ordningens perspektiv statement-about-

reality, alltså sådant som utifrån kan observeras och sedan beskrivs hur det är. Andra 

ordningens perspektiv benämner han statements-about-perceived-reality, som handlar om 

uppfattningsperspektivet och vår levda erfarenhet, våra livsvärldar (Marton 1981, s. 178). 

Med livsvärld menas hur människorna i den levda världen uppfattar sin egen tillvaro. I vår 

studie blir begreppet livsvärld relevant eftersom det är pedagogernas uppfattningar om sin 

tillvaro i förskolan vi eftersöker.  

   Det är genom en människas handlande och främst det språkliga uttrycket som vi kan få 

tillgång till deras uppfattningar. Detta gör att intervju är ett bra verktyg för att ges möjlighet 

till att kartlägga uppfattningar. Med öppna frågor blir det den intervjuade som kommer att 

definiera vad som undersöks. För att som intervjuare få tillgång till uppfattningar behövs en 

intervjumetodik som gör det möjligt att nå förbi de åsikter som annars kan bli ett resultat av 

situationen som uppstår (Kroksmark 2007, s. 30–31). 

   Det insamlade materialet består av intervjuer och fysiskt material som i vårt fall är foton av 

de fysiska rummen, analyseras för att identifiera kvalitativa innebördsskillnader men också få 

fram kollektiva uppfattningar. Genom att kategorisera dessa och samla dem till en helhet ger 

fenomenografin möjlighet att beskriva hur en viss del av livsvärlden uppfattas (Kroksmark 

2007, s. 35). Det är genom de avgränsade uppfattningarna som slutsatser om det undersökta 

kan skapas, detta gör att fenomenografi är en induktiv metod (Kroksmark 2007, s. 6).  

3.2 Vad är kunskap och hur tillägnas kunskap 

Begreppet kunskap är aktuellt för oss utifrån vår fenomenografiska ansats, därför behöver vi 

definiera och problematisera detta. Med hjälp av Tomas Kroksmark (2007) och Bernt 

Gustavsson (2002) vill vi därför göra detta samt skapa en förståelse för hur kunskap tillägnas. 

Det blir betydande för vår analys av vårt empiriska material för att kunna analysera vilken 

kunskap och livsvärldar som synliggörs av pedagogernas svar till vårt ämnesområde.  
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   Fenomenografins centrala uppfattningsbegrepp kan, enligt Kroksmark, innebära att 

kunskapsbegreppet betyder att få insikt och förstå något utifrån våra erfarenheter, upplevelser 

eller något vi iakttagit. Hur vi uppfattar och tänker om något handlar om vårt 

medvetandetillstånd och vilken innebörd vår kunskap därmed har (Kroksmark 2007, s 7).        

Som forskare måste vi förhålla oss till den vetenskapliga kunskapen om individens vardagliga 

liv. Samtidigt måste vi förstå individens egna uppfattningar och föreställningar som är givna 

och naturliga för deras tillvaro. Gustavsson problematiserar detta genom att belysa att det inte 

går att skilja världen hur den ter sig objektivt och en individs subjektiva uppfattning om 

världen eftersom världen är resultatet av våra uppfattningar om den. Det kan begränsa vår 

uppfattningsförmåga om världen. Det vi får göra är att frigöra oss från det som begränsar vårt 

eget seende i ämnet för att kunna betrakta den vetenskapliga kunskapen och närmare kunna se 

de abstrakta beskrivningar som synliggörs i respondenternas egen uppfattning och kunskap 

om ämnet (Gustavsson 2002, s. 67–68). 

    Det som kännetecknar den vetenskapliga kunskapen är att kunna få fram en objektiv och 

säker kunskap, vilket kan problematiseras i och med innebörden av den praktiska kunskapens 

och den tysta kunskapen. Dessa byggs på en individs erfarenheter och kan inte alltid förklaras. 

(Gustavsson 2002, s.13- 14). Kunskapen kan tolkas vara bunden både till sammanhanget och 

olika situationer i praktiken där den ska tillämpas. Den praktiska kunskapen kallas för ”tyst 

kunskap” och byggs upp med hjälp av erfarenheter och traditioner som bidrar till hur vi 

tolkar, förstår och söker lösningar på problem. Det kan bidra till hur vi som forskare ställer 

frågor och gör antaganden men även hur respondenterna väljer att svara och tolka frågorna 

och begreppet fysisk aktivitet (Gustavsson 2002, s. 82–83).  

   Gustavsson förklarar två centrala begrepp i kunskap som vi kan använda oss av för att 

analysera respondenternas intervjusvar, dels den praktiska kunskapen att veta hur man kan 

utföra vissa handlingar och den teoretiska kunskapen som innebär veta att, hur något förhåller 

sig, att förstå syftet bakom aktiviteten och därifrån dra logiska slutsatser.  En persons kunskap 

visar sig i en person utförande, hur kunskapen används och prövas av personen, handling och 

aktivitet hör ihop i det praktiska utförandet (Gustavsson. 2002, s. 85–86). Dessa centrala 

begrepp kommer vi koppla ihop med vårt didaktiska perspektiv i analysen. 
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3.3 Begrepp 

3.3.1 Pedagogens didaktiska roll 

Didaktik handlar om relationen mellan läraren, eleven och innehållet. I vår studie blir 

didaktiken ett viktigt begrepp eftersom det didaktiska arbetssättet visar på att pedagogerna har 

en medvetenhet när de planerar de fysiska aktiviteterna. Ordet didaktik har ursprung i 

grekiska ordet didaskalia som betyder undervisning och lära. Termen didaktik är en 

latinifiering av grekiskan vilken används i vårt moderna språkbruk, didaktik får då innebörden 

Läran om undervisning (Kroksmark 2007, s. 1). De två klassiska didaktiska frågorna vad och 

hur används av läraren för att förstå vilka faktorer som påverkar lärandet. Där vad handlar om 

undervisningens innehåll och hur handlar om innehållet som skall göras tillgängligt. 

Didaktiken går även att avgränsa ytterligare genom exempelvis frågorna vem, var, för vem, 

vem bestämmer med mera (Kroksmark 2007, s. 2–3). 

3.3.2 Pedagogens interkulturella ledarskap 

Pedagogerna ansvarar för att planera och genomföra samt leda didaktiska lärprocesser 

gällande fysiska aktiviteter som gynnar barnens delaktighet samt kunna erbjuda en 

stimulerande miljö som gynnar alla olika barns utveckling och lärande. Enligt pedagogerna 

Katrin Goldstein-Kyaga och Maria Borgström, innebär interkulturalitet att acceptera och 

respektera andra och att överbrygga olikheter (Goldstein-Kyaga & Borgström 2012, s. 13). Ett 

interkulturellt perspektiv innebär även en diversifierad normalitet, vilket pedagogen Sara 

Dahlgren i sin text Att göra det annorlunda normalt (2012) förespråkar och som är möjligt 

om pedagoger arbetar medvetet med att våga göra det annorlunda normalt och genom att ha 

ett positiv och inkluderande förhållningssätt som syftar till allas lika värde. Det handlar om att 

synliggöra mångfalden där normen inte behöver vara det självklara. Förskolans verksamhet 

planeras utifrån barns olika förutsättningar och olikheter såsom erfarenheter, språk, bakgrund 

(Dahlgren 2012, s.158–160).  

   Pedagogen Pirjo Lahdenperä förklarar att inta ett interkulturellt ledarskap kräver en 

medvetenhet gällande sin egen ledarroll och förhållningsätt. Lahdenperä lyfter att det även 

innebär att kunna se fördelar i kulturella skillnader samt att kunna urskilja och leda barn 

utifrån deras olika förutsättningar. Vidare handlar det även om att kunna förstå orsaker som 

ligger bakom individers olika värderingar, normer och föreställningar. Kulturella möten syftar 

till att utveckla jämlikhet, ömsesidighet, demokrati och respekt för andra medmänniskor 

(Lahdenperä 2008, s. 28–30).  
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4. Material och metod 

Vår studie bygger på en kvalitativ forskningsansats med både intervjuer och observationer 

som insamlingsmetod. Vårt insamlade material har vi sedan analyserat med hjälp av våra 

teoretiska utgångspunkter, teoretiska begrepp och tidigare forskning. 

4.1 Kvalitativa metoder 

Vår teoretiska utgångspunkt är fenomenografi och vårt syfte med studien är att förstå 

pedagogers uppfattningar och kunskaper gällande vårt undersökningsområde. Därför är 

intervju en bra metod för att det vi eftersöker är uppfattningar. Kroksmark beskriver att i en 

fenomenografisk intervju inleder med en på förhand bestämd fråga av öppen karaktär. Vidare 

ska intervjun vara ostrukturerad. Detta för att intervjun snarare ska kännas som ett informellt 

samtal och inte en intervju eller förhör efter rätt eller fel kunskap (Kroksmark 2007, s. 33). En 

kvalitativ intervju har som syfte att identifiera vilka uppfattningar som respondenterna har om 

ett visst fenomen, som i vår studie innebär att synliggöra vilka upplevelser och livsvärld 

pedagoger ger uttryck för. Vidare har vi som intervjuare varit medskapare i samtalet, samt 

ansvariga för att samtalet blivit meningsfullt och resonemanget centrerats till det fenomenet 

som vi avsett studera (Patel & Davidson 2011, s. 82). Därför skapar vi en intervjuguide som 

innehåller ett antal frågor som vi utgår från i våra intervjuer (Bilaga 2). 

4.1.1 Studiens tillförlitlighet 

    Validitet är undersökningens giltighet, alltså svarar vi på syftet och inte på något annat. 

Giltigheten mäts inte bara utifrån resultatet utan även om våra frågor är lämpliga eller om 

metoden i sig är lämplig (Roos 2014, s. 51). De kvalitativa intervjuernas validitet gäller hela 

studien där vi fördjupar oss i svaren och tolkar för att förstå innebörden av uppfattningar och 

livsvärldar. Reliabiliteten grundas mot vad som utmärks som unikt i varje intervjusituation 

och kan därmed lyfta andra aspekter till varför resultaten i svaren varierar till skillnad mot 

reliabilitet i en kvantitativ metod där varierande svar anses ha låg reliabilitet (Patel & 

Davidson 2011, s. 105-106).  

4.1.2 Induktiv metod 

   Tomas Kroksmark beskriver fenomenografin som en induktiv metod då den innebär att 

generella slutsatser dras utifrån det som framkommit i studien, vilket i vårt fall är 

informanternas svar (Kroksmark 2007, s. 6). Den induktiva metoden handlar om att 
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systematisera erfarenheter och dra slutsatser utifrån enskilda fall av personers upprepade 

erfarenheter och göra en generell bedömning att slutsatsen därmed gäller allmänt. Att helt 

säkert säga att det är en sanning som gäller alla är något som i den induktiva metoden 

problematiseras för vi kan aldrig veta att något är självklart och sant utifrån några enskilda 

pedagogers upplevelser av ett fenomen (Thomassen 2005, s. 50–52). 

   Eva Fägerborg beskriver att med hjälp av intervjuer kan vi få syn på individperspektivet där 

människor berättar om sina erfarenheter och upplevelser. För att maximera kvaliteten på vårt 

empiriska material har vi valt att även undersöka den fysiska miljön som en förlängning av 

intervjuerna (Fägerborg 2011, s. 85). Vi har observerat rummens utformning och fotograferat 

dessa för att sedan utförligt beskriva dem. I vårt fall kommer termen observera att hänvisa till 

seendet och enbart med fokus på den fysiska miljön utan levande aktörer (Pripp & Öhlander 

2011, s. 127). Vi har valt bort att observera beteenden eftersom att det är tidskrävande även 

om fördelen skulle vara att få syn på aspekter som informanterna har svårt att förklara verbalt 

(Patel & Davidson 2011, s. 91–92). Observationerna tillsammans med intervjuerna ger oss en 

mer levande bild av pedagogernas upplevelser av sin livsvärld samt syn på fysisk aktivitet.  

4.2 Materialinsamling 

Vi började med att skicka ut intervjuförfrågan (Bilaga 1) till förskolor med fysisk aktivitet 

som profil. Dock fick vi endast respons från en, vilket gjorde att vi fick utöka våra 

förfrågningar. Så vi valde då att skicka ut förfrågningar till flera förskolor, utan kravet på att 

arbeta aktivt med fysisk aktivitet. Sammantaget fick vi respons från fem olika förskolor, där 

vi genomfört sex intervjuer.  

   Intervjuerna spelades in och transkriberades i nära anslutning till avslutad intervju, vi skrev 

även ner beskrivning från våra miljöobservationer. Våra transkriberingar har vi sedan 

granskat med hjälp av fenomenografisk analysmetod för att kartlägga om det finns mönster i 

svaren. Vi har gått igenom dessa fyra steg för att få syn på empirins mönster och 

kategoriseringar: 

1. Vi har först skapat oss ett helhetsintryck av vårt insamlade material  

2. Identifierat likheter och skillnader 

3. Kategoriserat utsagor och miljöobservationer  

4. Undersökt vilken struktur som synliggörs för de mönster vi finner att kategorisera  

(Patel & Davidson 2011, s. 32)  
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4.2.1 Identifiering och kategorisering av uppfattningar om fysisk aktivitet 

Utifrån fenomenografin tolkar vi tidigare forskning som vi presenterar (första ordningens 

perspektiv) för att sedan kartlägga variationen av pedagogernas uppfattningar gällande 

fenomenet fysisk aktivitet och sedan kategorisera dem (andra ordningens perspektiv). 

Kategoriseringarna utgörs från resultatet av intervjuerna samt observationer av miljön och 

kommer vidare utgöra vårt huvudsakliga resultat.  

 Vi har kunnat urskilja och kategorisera tre större perspektiv som visar på pedagogernas 

variation av uppfattningar om vad fysisk aktivitet är och därmed pedagogernas huvudsakliga 

fokus om fenomenet. Uppfattningarna är kategoriserade utifrån;  

• Ett naturvetenskapligt perspektiv 

• Ett didaktiskt perspektiv  

• Ett kulturvetenskapligt perspektiv. 

Vi har kunnat urskilja att pedagogerna kan delas in i två olika grupper beroende på vilket 

perspektiv deras uppfattningar grundas utifrån. Det naturvetenskapligt perspektiv har fokus på 

kroppen eller det didaktiska perspektivet som lyfter miljöns betydelse. Gemensamt är ett 

kulturvetenskapligt perspektiv där normkritik och interkulturellt ledarskap är centralt. 

Pedagogernas olika perspektiv och våra temakategoriseringar kommer vi gå djupare in på i 

vår analys. Vårt empiriska material har även påverkat våra fyra frågeställningars 

formuleringar eftersom fenomenografin är en induktiv metod. Våra frågeställningar ligger 

även till grund för våra teman och rubriker i analys och resultat. Till analysen har vi valt ut 

citat som vi ser som framträdande i vårt empiriska material.  

4.3 Fördelning av arbetet 

Vi har genomgående i hela vårt uppsatsarbete samarbetat när det kommer till alla de olika 

delarna så som inläsning, insamlande av material och skrivande. Vi ringade in aktuella 

forskningsområden som vi sedan delade upp att söka vidare inom. Tillsammans har vi sedan 

diskuterat och sammanfattat det som är relevant för vår text. Vi har både gemensamt samt 

enskilt skickat ut förfrågningarna till intervjuerna. Fyra av intervjuer har genomförts 

gemensamt och två stycken delade vi upp mellan oss då tiderna sammanföll med varandra. 

Intervjuerna har vi sedan transkriberat med hjälp av ljudprogrammet ExpressScribe. 

Transkriberingen genomfördes både gemensamt och enskilt. Uppsatsens struktur och text har 

vi gemensamt arbetat fram och är ett resultat av vårt samarbete. Under arbetet med analysen 

har vi arbetat gemensamt för att den ska representera helheten i vår uppsats, därför valde vi att 
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inte dela upp den mellan oss. Detsamma gäller uppsatsens slutsats. Eftersom vår uppsats har 

en fenomenografisk utgångspunkt har vi under arbetes gång kontinuerligt omarbetat de olika 

delarna gemensamt för att vi båda genomgående skall vara synliga i hela uppsatsen.  

4.4 Etiska överväganden 

Till vårt insamlade material har vi tagit hänsyn till olika etiska aspekter som vetenskapsrådet 

lyfter fram. Vi har tagit hänsyn till att skydda respondenternas anonymitet och att de inte erfar 

negativa konsekvenser genom sitt deltagande utifrån individskyddskravet, men samtidigt väga 

upp detta mot forskningskravet att utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper som 

framkommer. Individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav gällande forskningen. 

Den första är informationskravet vilket innebär att vi informerar respondenterna angående 

deras uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Vi upplyser 

respondenterna om att det är frivilligt att delta och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Det frivilliga deltagandet berör samtyckeskravet och är nödvändigt att klargöra 

innan intervjuerna påbörjas. Att ta hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet är 

nödvändigt i och med att respondenterna innehar en aktiv roll i vår studie genom att svara på 

intervjufrågor. Vidare tar vi hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att försäkra 

respondenternas sekretess och anonymitet samt att inget i studien kommer att visa sådan 

information att en respondent kan identifieras. Avslutningsvis informerades respondenterna 

att vi enbart använder det insamlade materialet till forskningsändamålet med hänsyn utifrån 

nyttjandekravet. Vi är dessutom öppna med var studien publiceras för de som vill ta del av 

resultatet (Vetenskapsrådet, s. 5–6, 7, 9–10, 12, 14–15). 

4.5 Presentation av informanterna 

Vi har besökt fem förskolor som vi här kallar Zeus, Athena, Afrodite, Hera och Apollon. Vi 

har intervjuat fem förskollärare och en barnskötare som vi kallar Antonia, Cecilia, Sara, 

Bettan, Sonja och Gunilla. Vi beskriver även de fysiska aktiviteterna som tre av förskolorna 

använder sig av. Alla förskolor samt informanter har fått fingerade namn.  

   Antonia arbetar sedan två år tillbaka som förskollärare på Förskolan Zeus. Hon utbildade 

sig till förskollärare på Stockholms Universitet för sju år sedan. Antonia berättar att hon är 

utbildad Hälsocoach och hon är även utbildad i Born to Move (BTM), BTM är ett rörelsepass 

utvecklat för barn av Les Mills (Les Mills). Numera utbildas pedagogerna på förskolan i 

BTM, så de får certifikat och kan genomföra BTM pass med barnen. Förskolan Zeus är en 
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privat förskola som aktivt arbetar med idrott och rörelse. Dom genomför regelbundet BTM 

och då får barnen träna balans, koordination och utforska kroppsmedvetenhet genom att tolka 

musik och röra sig i takt. 

   På Förskolan Athena, som är en kommunal förskola, arbetar Cecilia sedan hon tog 

förskollärarexamen för fem år sedan. Cecilia utbildade sig på Södertörns Högskola och när 

hon studerade fick hon även behörighet att arbeta upp till årskurs tre i grundskolan. All 

personal som arbetar på Förskolan Athena är utbildade i Mini-Röris. Mini-röris är ett 

rörelseprogram som Friskis&Svettis tagit fram, som pedagoger och även föräldrar kan lära sig 

leda (Friskis&Svettis). Programmet görs till musik och förskolan har denna CD-skiva på alla 

avdelningarna. 

   På Förskolan Afrodite arbetar två av våra informanter, Sara som är förskollärare och Bettan 

som är barnskötare. Sara har arbetat på Afrodite i tre år, hon utbildade sig till förskollärare 

1992 och studerade på Lärarhögskolan. Bettan har arbetat på Afrodite i 17 år och är utbildad 

barnskötare. Bettan är relevant för vår studie eftersom hon har lång erfarenhet att arbeta i 

förskola samt att hon både praktiserar och utbildar inom Sherbornemetoden. Hon har även 

påbyggnadsutbildningar inom språk, hörsel, syn och även NPF (Neuropsykiatriska 

funktionshinder). Förskolan Afrodite är en privat förskola där många barn i behov av särskilt 

stöd går. För att stödja barn genom fysiska aktiviteter arbetar de specifikt med metoden 

Sherborne Relation Play (SDM) med syfte att skapa rörelseglädje. Metoden grundades och 

utvecklades av Veronica Sherborne, har som syfte att främja hälsan och välbefinnandet vilket 

görs utifrån att fokusera på upplevelser för att skapa sammanhang och en helhetssyn genom 

övningar som utvecklar självmedvetenhet och rumsmedvetenhet. Sherborne har en helhetssyn 

gällande barns utveckling som motorik, emotionellt, kognitivt och socialt och metoden anses 

även gynna språkutvecklingen, reflexer och självkänslan. Sherborneövningarna syftar till att 

utveckla barns motoriska utveckling genom att utgå från människans naturliga grundrörelser 

och för att varje individ ska kunna utveckla en harmoni i sitt eget individuella rörelsemönster. 

För det krävs att grundrörelserna som stödja, rulla, balansera, hoppa, krypa, gå, kasta, klättra, 

hänga, springa och fånga behöver utvecklas och automatiseras. (Klinta 2012, s. 15, 17, 39, 41, 

43, 73, 75) Bettan är utbildad licensierad ICL International Course Leader inom Sherborne 

metoden. Det betyder att hon gått hela utbildningen som är uppdelad i fyra steg och får själv 

utbilda inom Sherborne. Sherborne är en internationell utbildning berättar Bettan för oss. Sara 

har läst första steget på utbildningen. 
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   Sonja arbetar på den kommunala förskolan Hera sedan 2015 då hon tog examen på 

Södertörns Högskola. Sonja har även utbildat sig privat inom ZumbaKids och använder det i 

förskolan. 

   Gunilla arbetar på den kommunala Förskolan Apollon, hon utbildade sig för 20 år sedan till 

specialpedagog utomlands. 2005 utbildade hon sig till förskollärare vid Stockholms 

Universitet, en utbildning som riktade sig till personer med utländsk pedagogisk utbildning.  

   Då våra informanter består av förskollärare och barnskötare väljer vi att i vår studie 

benämna dem som pedagoger. 

5. Tidigare forskning och litteratur 

Våra fyra huvudteman för studien berör pedagogernas syn på begreppet fysisk aktivitet, vilka 

uppfattningar har pedagogerna om läroplansmålen samt vilka didaktiska val de gör i relation 

till den fysiska miljön och om ett normkritiskt perspektiv synliggörs i deras svar.                       

   Fysisk aktivitet kan upplevas vara ett komplext fenomen som är öppet för olika tolkningar 

och kan även innebära olika föreställningar av kroppen. Fenomenet kan diskuteras utifrån 

begrepp som kroppsideal, kultur och hälsa och kan därför ses som ett omfattande område som 

rymmer människors olika subjektiva sanningar. Det är relevant för vår studie att lyfta fram 

olika perspektiv som kan visa vad som kan ligga bakom människors olika synsätt och 

kunskap för fysisk aktivitet. De tre perspektiv vi lyfter fram är det naturvetenskapliga, det 

didaktiska och det kulturella. Dessa olika perspektiv kan bidra till en ökad förståelse av 

pedagogers syn på fysisk aktivitet och hur det visar sig i förskolans verksamhet. Studiens 

fenomenografisk ansats lyfter fram pedagogernas syn på fysisk aktivitet. 

5.1 Olika perspektiv på fysisk aktivitet 

5.1.1 Naturvetenskapliga perspektiv 

Vi utgår i vår studie från begreppet fysisk aktivitet och kommer därmed att definiera 

begreppet. En definition som vi väljer att lyfta är att fysisk aktivitet är utförande av 

kroppsrörelser med hjälp av skelettmuskulaturen och att det sker en energiomsättning i 

kroppen (Caspersen et al. 1985, s. 126). Denna definition utgår från naturvetenskapen och 

beskriver vad som sker fysiskt i vår kropp när vi rör på oss. Att röra på sig anses vara bra för 

hälsan om vi ser till vad universitetslektorn i Idrott och hälsa Ann-Christin Sollerhed 

framhåller i sin text Fysisk aktivitet en universalmedicin - förutsatt att man tar den! (2017). 

Hon poängterar de goda effekterna som fysisk aktivitet har för hälsan hos barn och att 
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effekterna är både kort- och långsiktiga (Sollerhed 2017, s. 37). Trots vetskap om de positiva 

effekterna av fysisk aktivitet så är ändå trenden att övervikt, fysisk inaktivitet och 

stillasittande ökar bland barn (Taguma et. al., s. 38). 

   Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande fysisk aktivitet för barn bör varieras och 

vara minst en timme varje dag och den fysiska aktiviteten kan vara blandat av både hög- och 

måttlig intensitet samt att tiden kan delas upp under dagen i form av kortare intervaller 

(Folkhälsomyndigheten). Docent i idrottsvetenskap Anders Raustorp och doktoranden i 

folkhälsovetenskap Peter Pagel beskriver i artikeln Att studera förskolebarns fysiska aktivitet 

(2013) att barn i förskolan idag rör sig för lite. Studien visar att barnen rör sig mindre under 

en dag i förskolan än vad rekommendationerna förespråkar (Pagel & Raustorp, 2013). 

Pedagogen och idrottsvetaren Ingegerd Eriksson (2011) har genomfört en interventionsstudie 

som pågick under 9 år, vars syfte var att undersöka vilka fördelar som uppnås om man ökar 

den fysiska aktiviteten i skolan.  

5.1.2 Didaktiska perspektiv 

5.1.2.1 Dilemmat att tolka läroplanen 

Agneta Jonsson, doktor i barn- och ungdomsvetenskap, syftar med sin studie Nuets didaktik 

(2011), att utveckla kunskap om hur pedagoger uppfattar och bedriver skolverkets läroplan 

för förskolan. Jonsson problematiserar dilemmat mellan läroplanens mål och riktlinjer med 

pedagogers uppdrag att balansera och tillgodose helheten av barns behov av omsorg, fostran 

och lärande. Förskolan som arena är den första plats som ska inspirera barns livslånga lärande 

men att lärandet i förskolan inte ska jämföras med skolans undervisning. Istället betonar 

förskolans läroplan till barns utveckling och sociala lek (Jonsson 2011, s. 6). Jonssons resultat 

i sin studie belyser betydelsen av pedagogers kunskaper, kommunikativa kompetens och 

medvetna agerande för att kunna inspirera och stödja barns utveckling och lärande (Jonsson 

2011, s. 22). Betydelsen av kompetenta pedagoger som medvetet bedriver och utvecklar en 

didaktisk lärmiljö är något som även Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva 

Johansson, forskare inom pedagogik och didaktik, framhäver i sin studie Barns tidiga lärande 

(2009). Författarna menar att pedagogers kompetens är den viktigaste kvalitetsaspekten i 

förskolan. Aspekter som ligger utanför pedagogers påverkan men som bidrar till 

verksamhetens kvalitet är strukturella förutsättningar som miljöns utformning, personaltäthet 

och barngruppens storlek (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s. 26). 
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5.1.2.2 Didaktisk lärmiljö 

Samspelets betydelse mellan lärandeprocesser och den fysiska miljön i förskolan är något som 

pedagogen Pia Björklids lyfter fram i sin rapport, Lärande och fysisk miljö: en 

kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola, med 

hjälp av forskning inom ämnet. Vidare problematiserar Björklid att den fysiska miljön inte 

lyfts fram i relation till den pedagogiska verksamheten lika tydligt som de psykosociala 

aspekterna eftersom att pedagoger anses kunna göra ett bra arbete oavsett vilka möjligheterna 

som finns i miljön. Framförallt framhålls i rapporten betydelsen av den fysiska miljöns 

påverkan för lärande och utvecklingsprocesser (Björklid 2005, s. 9). Sonja Sheridan, Ingrid 

Pramling Samuelsson och Eva Johansson belyser barns tidiga lärande i relation till den 

fysiska miljön i sin tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande. Studien syftar 

till den sociala, fysiska och pedagogiska miljön som är betydande för lärande och utveckling. 

Författarnas resultat i studien visar att förskolor har hög eller låg kvalitet på den motoriska 

aktiviteten i förskolan. Förskolor med låg kvalitet anser att det inte finns några möjligheter för 

att utveckla varken barns finmotorik eller grovmotorik, vilket dels kan bero på fysiska 

begränsningar i miljön. Men även brist i pedagogernas förmåga att skapa motoriska 

möjligheter eller tillgång till material kan påverka (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009, s. 79). 

5.1.2.3 Pedagogens didaktiska roll 

I artikeln Physical activity in child-care centers: do teachers hold the key to the playground? 

beskriver pediatrikforskarna Kristen A. Copeland, Cassandra A. Kendeigh, Brian E. Saelens, 

Heidi J. Kalkwarf och Susan N. Sherman (2011) hur viktig pedagogernas attityder är för vilka 

aktiviteter som barnen får tillgång till. De beskriver hur pedagogerna blir ”gatekeepers” och 

utifrån sin egen syn på och värderingar om exempelvis fysisk aktivitet har möjlighet att 

avgöra vad barnen får tillgång till eller inte.  

   I läroplanen för förskolan beskrivs den värdegrund som verksamheten skall vila på. 

Förskolan ska motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och istället 

förespråkas att arbeta aktivt för att främja att alla elever ges lika rättigheter och möjligheter 

(Skolverket 2016, s. 4). En grund för diskriminering är ofta samhällets rådande normer som 

beskriver vad som allmänt ses som normalt och därmed är allt annat avvikande från normen. 

Därför är ett normkritiskt perspektiv en viktig del i värdegrundsarbetet i förskolan. Det är 

normerna som beskriver vilka kategorier som anses som viktiga för att passa in i samhället 

och kan tala om vilka fysiska egenskaper eller beteenden som är typiska för en viss 
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åldersgrupp. Enkelt förklarat är normerna allmänt vedertagna regler om exempelvis hur vi ska 

se ut eller hur vi ska uppföra oss för att passa in, ofta är dessa osynliga och underförstådda 

(Dahlén 2016, s. 10).  

   Barnpsykologen Elisabeth Nordin-Hultman visar ett alternativt begrepp till elevhälsan, 

nämligen pedagogikhälsan. Begreppet innebär att istället för att rikta fokus på vad som anses 

vara problematiskt med barn så kan fokus istället vara på att se över miljön och 

förhållningssättet för att vidare förstå vilka aspekter som påverka ett barns beteende och 

välmående. Om fokus riktas mer mot barns svårigheter än styrkor kan det påverka deras 

identitetsskapande negativt. De egenskaper som omgivningen synliggör för barnet kan bli det 

som barn identifierar sig med som avvikelser och brister hos sig själva. Därför är det av vikt 

att förskolan inte ser barnet som problemet. Istället bör rätt stöd ges med hänsyn till 

omgivningsfaktorer som kan påverka barnet negativt. På så vis behöver barnet inte ses som en 

individ som har eller inte har med sig förutsättningar till förskolan, istället riktas fokus till de 

förutsättningar som uppstår i mötet mellan individen och vad som erbjuds i den pedagogiska 

miljön och hur det pedagogiska lärandet organiseras och genomförs. Genom att identifiera 

vad som försvårar kan det pedagogiska arbetet rikta sig till att lyfta fram de aktiviteter som 

fungerar, fångar barns uppmärksamhet och intresse (Nordin-Hultman 2008, s 43–46). 

5.1.3 Kulturvetenskapligt perspektiv 

Med ett kulturvetenskapligt perspektiv vill vi få fram vilka normer och värderingar som ligger 

bakom pedagogernas syn på fenomenet fysisk aktivitet. Idéhistoriken Karin Johannisson 

förklarar i sin bok, Kroppens tunna skal (2013), hur synen på samhällskroppen och 

kroppskultur har förändrats genom historien beroende på vilka normer och värderingar som 

finns i samhället. Förr sågs kroppen ur ett medicinskt perspektiv där sjukdom visade på vilka 

sociala relationer och kulturella värderingar som skapat olika kroppsuppfattningar. Idag är 

föreställningen om kroppen i samspel med både kultur och natur samt ses som öppen, 

mottaglig och föränderlig (Johannisson. 2013, s.6–9).  

5.1.3.1 Normalitet och barnsyn 

   Etnologen Helena Hörnfeldt skriver i sin avhandling Prima barn, helt U.A. Normalisering 

och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923–2007 (2009), om hur barnhälsovårdens 

utvecklingskontroller kategoriserar barn som normala eller avvikande. Hörnfeldt framhäver 

föreställningen av vad ett barn är och vilka förväntningar på barnen som vuxna har och vidare 

vad det kan innebär för synen på barns utveckling. Samt problematiserar att barns fysiska 
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utveckling har kommit att bli en sådan central del av barndomen att vuxenvärlden fått ett ökat 

behov av att vilja följa upp och kontrollera (Hörnfeldt 2009, s. 12). 

   Ett centralt begrepp i Hörnfeldts avhandling är normalitet. Det är ett komplext begrepp som 

innefattar människor såväl som beteenden av vad som ses som det normala, korrekta och 

hälsosamma och där det avvikande därmed blir motsatsen. Begreppet normal utgör normen 

för samhällssynen av idealbilden för vad som eftersträvas och anses vara vanligt (Hörnfeldt 

2009, s. 15). Vidare diskuterar hon normalisering utifrån två olika normaliseringslinjer 

beroende på hur man ser på barn. Den ena innebär att barn som faller utanför ramarna 

behöver stöd och åtgärder för att bli normala, det är den linje som barnhälsovården står för. 

Den andra linjen handlar om en individualisering där man accepterar det som anses avvikande 

och annorlunda genom att skapa omständigheter som bidrar till individens välmående. Denna 

normaliseringslinje är ett idag växande sätt att se på barn (Hörnfeldt 2009, s. 260–261). 

Hörfeldts två olika barnsyner som finns i samhället visar på att den ena formar barn utifrån en 

mall medan den andra barnsynen formar mallen efter det individuella barnet.  

   Fanny Jonsdottirs, fil.dr och universitetslektor i pedagogik, beskriver sin definition av 

barnsyn i sin avhandling, Barns kamratrelationer i förskolan (2007). Jonsdottir förklarar att 

begreppet barnsyn syftar på att barn är aktiva deltagare i sitt lärande och meningsskapande, 

vilket sker i samspelet med omgivningen och den kontext där barn befinner sig i. Professor i 

pedagogik Eva Johansson skriver i sin avhandling, Att närma sig barns perspektiv (2003), att 

pedagogers förhållningsätt till barn kan tolkas utifrån deras olika synsätt de har på barn. 

Barnsyn handlar även om människosyn som vidare påverkar hur barn definieras och som blir 

betydande för vilket bemötande och omsorg som barn får i förskolan. Begreppet barnsyn och 

normalitet blir relevant i vår studie för att få förståelse för om pedagogernas barnsyn påverkar 

om de anpassar de fysiska aktiviteterna efter barnen eller om barnen ska anpassas till de 

fysiska aktiviteterna och vilka normer och värderingar som därmed synliggörs.    

   Den tidigare forskningen sammanfattar helheten av vår analys. Det har varit grunden till 

våra fyra teman som vuxit fram och format våra frågeställningar och vidare våra rubriker som 

vi utgår från i resultat och analys.  

6. Resultat och analys 

Den fenomenografiska teorin har varit utgångspunkt när vi granskat vårt empiriska material 

bestående av sex intervjuer och fem miljöobservationer och utifrån det har tre perspektiv och 

fyra huvudteman synliggjorts. Våra tre perspektiv, det naturvetenskapliga, didaktiska och 
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kulturvetenskapliga är utifrån pedagogernas uppfattning och kunskap om fenomenet fysisk 

aktivitet. De tre perspektiven har därmed även format fyra huvudteman för studien utifrån 

centrala mönster som vi sett i pedagogernas utsagor när vi närmat och sökt förståelse för deras 

subjektiva livsvärldar. Våra fyra teman är pedagogernas syn på begreppet fysisk aktivitet, 

vilka uppfattningar har pedagogerna om läroplansmålet samt vilka didaktiska val de gör i 

relation till den fysiska miljön och om ett normkritiskt perspektiv synliggörs i deras svar. Vi 

har valt ut relevanta citat som är betydande för analysens fyra teman och som visar på en 

variation av pedagogernas uppfattningar om vad fysisk aktivitet är för dem och som vidare 

utgör grunden för vår analys.  

6.1 Fysisk aktivitet 

För att förstå begreppet fysisk aktivitet behöver vi förstå vilka ideal som finns i dagens 

samhälle som vidare kan påverka vilken syn vi har på kroppen och hälsan. Naturvetenskapen 

förespråkar rekommendationer gällande vad som anses lagom för hur mycket och hur ofta 

som människan ska utföra fysisk aktivitet för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi 

behöver ta hänsyn till de kulturella perspektiven som påverkar den syn människor har med sig 

gällande kropp och hälsa. Detta för att få en djupare förståelse för vad som möjligtvis kan 

påverka människors syn på fysisk aktivitet. Vi kommer lyfta fram både naturvetenskapliga 

och kulturella perspektiv som kan ligga bakom pedagogernas syn på fysisk aktivitet.  

6.1.1 Synen på begreppet fysisk aktivitet 

Pedagogerna har ansvaret att uppfylla målet i läroplanen och planera för fysiska aktiviteter 

där barnen får utveckla motorik, koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning. Läroplanen 

är ett gemensamt styrdokument för förskolor i hela Sverige. Läroplanen är tolkningsbar vilket 

ger utrymme för variationer i hur målet uppfylls. Därför var vi intresserade av att se hur 

pedagogerna uppfattar och definierar begreppet fysisk aktivitet. 

   När vi med hjälp av fenomenografi som metod analyserar våra transkriberingar kan vi se att 

pedagogerna har olika syn på begreppet fysisk aktivitet.  

 

Fysisk aktivitet för mig är att få känna, rörelseglädje, att kunna röra sig 

obehindrat, var som helst, när som helst, hur som helst, att vi måste anpassa våra 

miljöer för att barn ska kunna röra på sig. Jag tycker att det handlar om 

rumsuppfattning, att det blir så här, vart befinner jag mig i rummet i relation till, 

också mycket omsorg och om, vad händer om jag springer på dig, oj här måste 
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jag verkligen stanna upp, här är en annan individ, då får jag anpassa mig, så för 

mig handlar det om så många olika delar. Men just att leka, att kunna förflytta 

sig. Det är svårt att bara sätta fingret på. (Sonja på Förskolan Hera, 8/3-18)  

  

Sonja visar en uppfattning om begreppets innebörd och hur hon implementerar kunskapen i 

verksamheten genom att regelbundet utföra ZumbaKids med barnen. Sonjas syn på fysisk 

aktivitet relaterar vi till det naturvetenskapliga perspektivet eftersom att hon beskriver att 

fysisk aktivitet kräver mycket rörelse. Sollerhed definierar fysisk aktivitet, som all den rörelse 

som produceras med vår skelettmuskulatur (Sollerhed 2017, s. 36).  

  

Ibland kan det vara det grovmotoriska och med kroppen kunna klättra, hoppa, 

springa. Men även finmotoriken som finns i läroplanen för vi jobbar ju ifrån och 

båda delarna är viktiga. Så för mig handlar det också om att klippa, klistra, 

limma och använda fingrarna så finmotorik är också en fysisk rörelse. (Cecilia 

på Förskolan Athena, 9/2–18) 

  

Cecilias uppfattning om begreppet fysisk aktivitet skiljer sig från Sollerheds definition. Enligt 

Sollerhed är fysisk aktivitet kopplat till en energiomsättning och att den ska vara substantiell 

medan Cecilia syftar på att det handlar om att balansera grov- och finmotorik, att båda delarna 

är viktiga för barns utveckling (Sollerhed 2017, s. 36). Däremot tar Caspersen et al. upp att 

vid fysisk aktivitet skall en energiomsättning ske men den kan även vara låg (Caspersen et al. 

1995, s. 127). Sonja och Cecilia har olika uppfattningar om vilka egenskaper som barn 

förväntas utveckla med hjälp av fysisk aktivitet. Uppfattningsbegreppet komplexitet inom 

fenomenografin visar sig i deras skilda uppfattningar och livsvärldar. Även om ett fenomens 

innebörd varierar utifrån individens subjektiva tolkning kan fenomenografin hjälpa oss att 

bilda en helhetsuppfattning kring deras syn på begreppet fysisk aktivitet (Kroksmark 2007, s. 

12). Begrepp normalitet som Hörnfeldt (2009) tar upp handlar om vad som räknas som 

normalt, korrekt och hälsosamt ges olika mening av vilken idealbild som pedagogerna 

eftersträvar. Deras olika uppfattningar kan visa kulturella skillnader utifrån deras syn på 

begreppet fysisk aktivitet. En kulturell skillnad kan vara vilka förväntningar pedagogerna har 

på kroppens förmågor, här visar sig en idealbild på samhällskroppen. Sonja synliggör en 

föreställning och idealbild av att hela kroppen ska kunna vara i rörelse oavsett i vilken miljö 

individen befinner sig i medan Cecilias idealbild av kroppen handlar både om helheten men 

även finmotoriken där varje kroppsdel och förmåga tränas för sig. På så sätt synliggörs två 
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olika idealbilder och uppfattningar om vad fysisk aktivitet är och hur kroppen kan tillämpa 

fenomenet. Precis som Johannisens (2013) förklaring om att synen på kroppen ändras och 

formas beroende på vilka värderingar och normer som finns i samhället. Pedagogernas olika 

syn på begreppet i vår studie innebär olika förväntningar på vilka fysiska egenskaper som 

barn förväntas leva upp till i förskolorna. Gunillas uppfattning om fysisk aktivitet skiljer sig 

från Cecilias och Sonjas.   

  

Jag tänker mig att det är motorik men även kanske hur vi skriver, då använder vi 

oss också av fysisk aktivitet, det är kroppen som jobbar. Jag tänker även att det 

handlar om den fysiska miljön. Jag började fundera över vad vi erbjuder i miljön 

och vad barnen använder och intresserar sig av. (Gunilla på Förskolan Apollon, 

9/2–18) 

  

Gunilla berättar att hon är osäker på vad vi menar med begreppet fysisk aktivitet och inför vår 

intervju har hon pratat med sina kollegor för att skapa sig en förståelse för begreppet. Vidare 

berättar Gunilla:  

 

Ibland har vi faktiskt dans och musik till samlingen, exempelvis huvud-axlar-

knä och tå, det kan vi göra mer av. Där är syftet att utveckla språket men vi har 

inte tänkt att det kan hjälpa barns motoriska utveckling. Man tänker mer på om 

barn har svårt med språket, men man tittar sällan på om barn har behov av stöd 

gällande de motoriska förmågorna, att springa, krypa osv. (Gunilla på Förskolan 

Apollon, 9/2–18) 

 

Pedagogernas olika beskrivningar visar variationen i hur deras kunskap yttrar sig när de 

beskriver hur de medvetet reflekterar över de fysiska aktiviteter som de genomför. Vi kan 

utifrån pedagogernas utsagor se att trots deras olika uppfattningar om begreppet så använder 

de sig ändå av fysisk aktivitet i verksamheten. Sonja och Cecilia på ett medvetet och praktiskt 

sätt och Gunilla använder fysisk aktivitet även om det enligt henne sker mer oreflekterat och 

något som hon blir medveten om under intervjun. Den praktiska kunskapen enligt Gustavsson 

innebär att ha ett syfte och mål med aktiviteten, inte bara göra den utan att samtidigt veta 

varför man utför aktiviteten. Det handlar om att kunna redogöra och resonera för syftet med 

den fysiska aktiviteten för att kunna ge den praktiska kunskapen samma giltighet som den 

teoretiska i undervisningssammanhang (Gustavsson 2002, s. 86). Däremot får vi även vara 
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medvetna om den tysta kunskapens betydelse, Gunilla visar på tyst kunskap då hon omedvetet 

använder sig av kunskapen i verksamheten, vilket hon blir medveten om under intervjun som 

synliggörs i citaten ovan. Gustavsson menar att tyst kunskap kan visas genom de kunskaper 

som utvecklas utifrån individens yrkeserfarenhet. Gustavsson poängterar att den tysta 

kunskapen karaktäriseras som en personlig kunskap och kan därför skiljas åt i hur 

respondenterna svarar på frågorna även om de har likheter eller skillnader i sina kunskaper i 

ämnet (Gustavsson 2002, s. 88–90).  

   Hur det kulturella perspektivet har format synen på olika hälso- och kroppsideal är aktuell 

för att förstå vilka tolkningar som finns idag. Ideal om samhällskroppen har flyttats från att 

förr handla om att bygga starka kroppar som var samhället till nytta till att idag vara fokus på 

individens välmående (Johannison 2013, s. 249). Dessa spår ser vi idag i naturvetenskapens 

definition av fysisk aktivitet men även hur ofta man bör vara fysisk aktiv. Som visar det 

komplexa i individers olika subjektiva sanningar om fenomenet fysisk aktivitet. Det 

framhäver att våra uppfattningar alltid är under förändring och vi skapar själva våra 

kroppsideal. Vad som anses vara den ideala kroppen kan därför inte ses som en fastställd 

sanning, den behöver förstås utifrån rådande normer och värderingar som finns idag och hur 

våra olika föreställningar om kroppen och hälsan påverkas.   

6.1.2 Naturvetenskapliga perspektiv 

Sollerhed skriver att barn rekommenderas vara fysiskt aktiva i sammantaget minst en timme 

varje dag. (Sollerhed 2017, s. 36). Sara beskriver sin syn på fysisk aktivitet och vidare vikten 

av att genomföra fysisk aktivitet i förskolan.  

 

Att kunna känna att man kan använda sin kropp på olika sätt, att man orkar och 

att man har en kraft oberoende av vem man är. Att man kan använda kroppen, 

det är fysisk aktivitet. Om den är bara spontan och härlig, självgjord eller om vi 

bygger upp för att få barnen eller oss vuxna att röra oss det två sidor av det. Men 

det är nödvändigt med fysisk aktivitet! (Sara på Förskolan Afrodite, 16/3–18) 

 

Sara och Bettan arbetar på samma förskola och använder sig av Sherborne som metod för 

fysisk aktivitet, de har liknande normer och värderingar vilket speglar sig i deras syn på fysisk 

aktivitet. De beskriver att fysisk aktivitet innebär att få en kroppsmedvetenhet, få en förståelse 

och kontroll för kroppens olika delar och hur de hör ihop. För att kunna göra det får barnen 

öva på de grundläggande motoriska rörelserna individuellt och i par för att kunna känna sin 
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egen kraft och få förståelse för andras. Kunskap de fått genom att utbilda sig inom 

Sherbornemetoden och de anser att det har bidragit till en förståelse för att fysisk aktivitet 

gynnar koncentrationsförmågan och inlärningen. Båda anser att det är viktigt att barn får 

tillgång till fysisk aktivitet varje dag inomhus eller utomhus. I studien som Eriksson (2011) 

genomfört får interventionsgruppen dagligen delta i 45 minuters fysisk aktivitet. Redan efter 

första året var det stora skillnader mellan interventionsgruppen och barnen i kontrollgruppen, 

de som endast två dagar i veckan hade fysisk aktivitet så som läroplanen förespråkar. Den 

ökade mängden fysisk aktivitet gav positiva effekter på elevernas motoriska utveckling samt 

deras prestationer i vissa skolämnen.  

   Sara och Bettan beskriver kroppen som en förlängning av sinnet vilket vi anser visar på att 

de är medvetna om vilken teoretisk och praktisk kunskap de har för att stötta barn med hjälp 

av fysisk aktivitet. Deras uppfattning om att de väcker sinnet genom att väcka kroppen kan 

tolkas handla om tyst kunskap. Gustavsson lyfter fram att människans kropp och medvetande 

hänger samman eftersom det är både vårt medvetande och vår kropp som riktar sig mot 

omvärlden. Tyst kunskap inom pedagogiken har utvecklat förståelsen för vikten av att ha 

kroppsmedvetenheten och att kroppsrörelser bidrar till en bättre hälsa, lärande och kunskap, 

eftersom att med detta synsätt sitter kunskapen i kroppen (Gustavsson 2002, s. 69–70).  

 

Förra terminen så hade vi två grupper, så då körde dom BTM varannan vecka. 

Då blev det lite såhär, ”Jag orkar inte, jag är trött…” Men jag vet ju att du 

springer ute i flera timmar så då orkar du BTM. Så är det ju lite lugnt ibland och 

upptempo ibland, då märkte man att dom tröttnade så då märkte man att dom 

inte tyckte det var så kul. (Antonia på Förskola Zeus, 8/3–18) 

 

Zeus förskola är en förskola som har rörelse som profil och Antonia berättar att de är ute 

mycket också, då kan den fysiska aktiviteten vara exempelvis att gå en längre promenad eller 

att klättra i parkens klätterställning. Folkhälsomyndigheten rekommendationer att minst en 

timme varje dag ska man vara fysisk aktiv kan ställas i relation till resultaten som synliggörs i 

både Pagel och Raustorps samt Erikssons studier. Enligt Pagel och Raustorps studies resultat 

räcker inte den fysiska aktivitet som barnen gör dagligen för att komma upp i 

rekommendationerna. Genom att mäta rörelsen hos barnen i studien visar resultatet att det 

varierar mellan 15–18 minuter/dag, vilket är långt under rekommendationerna (Pagel & 

Raustorp, 2013, s. 515). Även om dessa studier visar att barnen inte är tillräckligt aktiva enligt 

rekommendationen kan vi inte avgöra om barnen i vår studie är tillräckligt aktiva för att leva 
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upp till rekommendationen. Däremot kan vi i vår sammanställning se att det varierar hur ofta 

förskolorna utför planerad fysisk aktivitet. Dock genomför alla förskolorna någon slags fysisk 

aktivitet nästan dagligen, exempelvis att man går ut i skogen eller åker stjärtlapp med barnen.  

   I vår studie kan vi se att begreppet fysisk aktivitet är större än vad det naturvetenskapliga 

perspektivet visar på även om Bettans, Saras och Antonias uppfattningar kan tolkas 

härstamma utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Vidare ser vi att det naturvetenskapliga 

perspektivets rekommendationer om rätt och fel kan påverka hur pedagogerna arbetar 

didaktiskt med fysisk aktivitet. Pedagogernas uppfattningar om begreppet varierar och de 

lyfter faktorer som behöver tas hänsyn till för att skapa förståelse om fenomenet. 

6.2 Didaktiska perspektiv 

I detta avsnitt vill vi visa hur pedagogers didaktiska kunskaper visar sig i deras uppfattningar 

om läroplanen samt om de medvetet utformar en didaktisk lärmiljö.  

6.2.1 Didaktiska val utifrån tolkningen av läroplanen 

Vi vill visa de uppfattningar om läroplanen som framkommit i vårt empiriska material. 

Läroplanen skapar ett ideal som pedagoger ska eftersträva, där fokus läggs på att uppnå 

läroplanens olika mål och riktlinjer. På så sätt kan läroplanen tolkas vara en maktutövning 

men även ett viktigt redskap som pedagoger måste förhålla sig till. Pedagoger har även kravet 

på sig att aktiviteterna är anpassade till barnens nivå. Ideal, mål och riktlinjer behöver inte 

nödvändigtvis vara något negativt men både pedagoger och barn gynnas om förväntningarna 

och kraven balanseras utifrån de förutsättningar som pedagogerna upplever i verkligheten. 

Kunskap är viktigt och det är dels genom utbildning som kunskapen tillgodogörs. 

Förskollärarutbildningen och läroplanens mål balanseras inte upp när det kommer till fysisk 

aktivitet upplever pedagogerna i vår studie.  

 

Dans är, vad ska jag säga… dansen har inte så hög status i förskolan, om man 

tittar runt på avdelningar så får barnen vara med om, måla, play doh lera och 

såna uttryckssätt. Jag känner att jag vill höja statusen på just dans. Då är man ju 

inne på att man värderar barnens lek och då att man gör skillnad på fin lek och 

ful lek och det är otroligt lätt att falla in i och det ska ju va, i läroplanen står det 

ju att barnen ska få erfara estetiska uttrycksformer och då är det ju inte valbart 

för oss att bara välja en eller två, dom ska ju få möjlighet att få tillgång till alla. 
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Så det är ju ett väldigt roligt ämne som ni har valt, vi är ju ändå ett av de mest 

stillasittande länderna i världen. (Sonja på Förskolan Hera, 8/3–18) 

  

Sonja återkopplar till läroplanen där hon anser att det tydligt står att förskolan har ett ansvar 

för att arbeta med fysiska aktiviteter. Dels att stödja barns utveckling av finmotorik och 

grovmotorik men även för att barn behöver orientera sig, röra på sin kropp och värna om sin 

hälsa. Det speglar målet i förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 9). Gunilla anser att 

läroplanen inte säger hur målen ska genomföras, vilken nedan citat visar:  

 

Styrdokumenten är bra, vi kan reflektera över läroplanen, men den säger inte hur 

vi ska göra, så alla gör olika och det är olika hur mycket vi hinner göra utifrån 

läroplanen eller hur vi ska kunna planera och genomföra aktiviteter och utveckla 

barnen. Den säger att vi ska göra, men inte hur. En kollega till mig har sagt att vi 

inte måste göra allt, bättre att vi fördjupar oss inom vissa ämnen som intresserar 

barnen, det håller jag med om. (Gunilla på Förskolan Apollon, 9/3–18) 

 

Sonja och Gunillas uppfattningar visar på olika syn på läroplanens tydlighet. Det 

problematiska som Jonsson framhäver är att förskolan är en målstyrd verksamhet och att 

pedagoger lämnas till att själva tolka hur läroplanens olika mål och uppdrag ska genomföras. 

Något som kan bidra till att pedagoger uppfattar och tolkar olika gällande vad de anser är 

väsentligt i läroplanen att fokusera på (Jonsson 2011, s. 6–7). Både Cecilia och Antonia anser 

att det är flera faktorer som påverkar för att kroppen ska må bra och de beskriver att de arbetar 

aktivt och medvetet med att koppla fysiska aktiviteter som de genomför i verksamheten 

utifrån läroplanens mål. Genom att diskutera balansen mellan fysisk aktivitet, kost och hälsa 

med barnen och göra barnen delaktiga i verksamhetens innehåll samt genom att utföra fysiska 

aktiviteter både inomhus och utomhus. Cecilia och Antonia tar ett medvetet ansvar att agera 

som interkulturella ledare som planerar och genomför fysiska aktiviteter. De visar kunskaper 

om att använda läroplanen som verktyg genom att erbjuda en stimulerande lärmiljö samt gör 

barnen delaktiga i lärprocesserna. Ett interkulturellt perspektiv enligt Dahlgren blir möjligt 

om pedagogerna medvetet har ett positiv och inkluderande förhållningssätt (Dahlgren 2012, 

s.158). Cecilia beskriver även att hon anser att det gynnar barn längre fram att tidigt få 

kunskapen om att värna om sin hälsa.  

 

Jag tycker inte att man har tillräckligt kunskap för att förstå att det är viktigt 

med kvalitét. Dels att man har utbildning i den metoden som du arbetar med och 
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förståelse för barnens behov att ha kvalité. Du måste som vuxen känna lugnet, 

det här tar tid och det måste ta tid. Vi är här och nu, vi är inte vid lunchen eller 

vi är inte imorgon på APT utan vi är här och nu. Och det är mitt uppdrag att ge 

dig det här! (Bettan på Förskolan Afrodite, 16/3–18) 

 

Bettan menar att kunskapen är viktigt för att pedagoger ska kunna tillföra aktiviteterna 

kvalitét. Gustavsson menar att kunskap utvecklas när den praktiseras i ett visst sammanhang 

och under specifika omständigheter (Gustavsson 2002, s. 91). Det visar att även om 

utbildningen ger den teoretiska kunskapen så krävs en praktisk erfarenhet för att skapa en 

didaktisk helhet. Här blir de didaktiska frågorna var, hur och med vilket syfte relevanta när 

kunskap om fysisk aktivitet utvecklas (Kroksmark 2007, s. 2). Sonja beskriver att det i flera 

kurser under utbildningen ingår estetiska lärprocesser som exempelvis dans. Detta är något 

som alla de vi intervjuar berättar och har upplevt.  

 

Ehm, jaaa (funderar) både ja och nej, jag tycker inte det, vi var ju den första 

utbildningen som enbart inriktade sig mot förskola och förskoleklass. Så den var 

ju ganska ny. Vi fick ju vara med om dans med en fantastisk danslärare och 

drama och bild, så vi fick ju den estetiska biten, däremot så tycker jag inte att vi 

fördjupade oss i den fysiska aktiviteten. Och kopplat till inlärning eller kopplat 

till hur viktigt är det för små barn att krypa, varför är det så viktigt att de inte ska 

hoppa över just den liksom fasen och vad gör det? Jag känner inte att vi gick in 

exakt på just det, mer, ja så här jobbar man med estetiska lärprocesser och så här 

skapar man musik, men kanske inte riktigt kopplat till hälsan eller kopplat till 

fysisk aktivitet. (Sonja på Förskolan Hera, 8/3–18) 

 

Jonsson (2011) och Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) framhäver 

betydelsen av att pedagogernas kunskaper att medvetet bedriva en didaktisk verksamhet som 

ska gynna barns utveckling och lärande. Problemet kvarstår dock enligt Jonsson (2011) att 

pedagoger själva får tolka läroplanens mål vilket bidrar till att uppdragen utförs på olika 

sätt.  Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att pedagogers 

förhållningssätt och kompetens är en avgörande faktor för hur de lyckas utgå från läroplanens 

mål och anpassa dessa till barns individuella utveckling och lärande. Hörnfeldt beskriver att 

den strukturella ordningen upprätthålls genom att makten utövas i de vardagliga handlingarna 

utan att vi som utövar den upplever makten som förtryckande (Hörnfeldt 2009, s. 18). 
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Pedagogers upplevelser av sina kunskaper om fysisk aktivitet synliggör att relationen mellan 

förskollärarutbildningen och läroplanen behöver stabiliseras och motsvara varandra bättre. 

Läroplanen är förskolans gemensamma styrdokument för att eftersträva en likvärdig förskola 

för alla barn. För att det ska bli möjligt att genomföra behöver det finnas tydliga mål för 

verksamheten. Det är viktigt enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson att 

pedagogerna utgår från läroplanens innehåll och anpassar aktiviteter till barns individuella 

utveckling och lärande. Pedagogernas förhållningssätt och kompetens har därmed en 

avgörande betydelse för vilka förutsättningar barn får i förskolan (Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson 2009, s. 26).  

   Det visar på vikten av att tydliggöra när ett begrepp implementeras i läroplanen om nu målet 

är att det inte ska finns utrymme för tolkningar. Samtidigt kan det visa vikten av att 

arbetslaget gemensamt behöver analysera sådant som inte alla förstår. Saknas kunskapen från 

utbildningen resulterar det troligen i att pedagogerna tolkar läroplanens mål olika utifrån sina 

egna subjektiva erfarenheter och kunskaper, vilket våra informanter också påpekar.  

6.2.2 Didaktisk lärmiljö 

Miljön innehåller fysiska, sociala och kulturella aspekter som samspelar med varandra. 

Björklid definierar den fysiska miljön utifrån rumsliga utrymmen som finns både inomhus 

och utomhus. Hur rummen gestaltas och utformas, rummens omfång, läge, hur de möbleras, 

formas samt vilket material som finns att tillgå. Rummen innefattar även individers subjektiva 

upplevelser av rummet, hur individerna tilldelar rummet betydelse och mening samt känslor 

som relateras till en viss plats. Lärandet sker i samspel med omgivningen precis som i olika 

sammanhang här och nu samt de kontexter som en individ upplever och befinner sig i. 

Individen påverkas av miljön och kan själv påverka miljön utifrån sina egna behov, lärandet 

sker i den fysiska och sociala kultur som finns och skapas i miljön. Miljön påverkar på så sätt 

individer olika och upplevs olika (Björklid 2005, s 21, 27, 29) och som vidare blir en 

utmaning i det didaktiska arbetet i relation till miljön. 

6.2.2.1 Miljöbeskrivning av förskolor 

Förskolan Afrodite och Förskolan Zeus hade specifikt varsitt rum utformad med ett syfte att 

kunna genomföra planerade fysiska aktiviteter. Dessa rum tolkar vi som didaktiska lärmiljöer 

med tillgång till material och minimalt möblerat för att ge utrymme för rörelse i rummet. När 

vi kommer in i Afrodites rörelserum får vi känslan av en mindre gymnastiksal. På en av de 

längre väggarna finns en ribbstol fäst, utefter den andra står en bänk placerad och det finns 
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även en tjock gymnastikmadrass i rummet. I övrigt är rummet tomt och har en stor öppen yta. 

Rummet är medvetet avskalat för att barnen ska kunna behålla fokus på aktiviteten och inte 

distraheras av andra intryck. Längs med ena kortväggen finns fönster som gör att rummet är 

ljust. I ett förråd finns ytterligare material så som bollar, filtar och diverse andra redskap som 

kan användas. 

   Förskolorna Apollon, Athena och Hera har inte avgränsade rum men alla har ytor i 

varierande storlek där det finns möjlighet att utföra fysisk aktivitet. Deras rum hade flera olika 

syften och inte enbart fysisk aktivitet, exempelvis ateljé eller bygg och konstruktion. Två av 

de tre förskolorna använde dessa utrymmen uttalat till fysisk aktivitet. På förskolan Apollon 

kommer vi först in hallen som är format som ett stort L. Till vänster finns toaletter och till 

höger en aktivitetshörna med bokstäver. Rakt fram kommer vi in till ett stort rum som är 

avdelat med hjälp av bokhyllor för att skapa mindre ”rum” och stationer. Till vänster finns en 

ateljé med materialet placerat lättillgängligt för barnen, framför ateljén finns bord att sitta vid 

för att rita samt skapa med bokstäver. Det finns även en hörna där barnen övar på att skriva på 

en dator. Till höger i rummet finns en stor rund grön matta, papprör målade som en björkstam 

som bjuder in till en känsla av naturen samt en så kallad ljuskub som bjuder in till att skapa 

olika stämningar. Detta rum används även som matsal. Rummet bredvid används till 

samlingar, lego och läsaktiviteter. Rummet är inrett med en rund, grön matta och bokhyllor 

där böcker är staplade och lådor med lego. Materialet är tillgängligt för barnen. Högre upp på 

ena väggen finns en hylla där det står en stereo och cd-skivor.  

6.2.2.2 Pedagogernas förmåga att skapa didaktiska lärmiljöer  

Miljöns betydelse för barns lärandeprocesser framhäver både Björklid (2005) och Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johnsson (2009). Pedagogernas förhållningssätt, pedagogiska 

medvetenhet och kunskap kan vara avgörande för om den fysiska, sociala och didaktiska 

miljön främjar eller hämmar barns utveckling, lärande och välbefinnande samt barns 

motoriska utveckling (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s. 58). Att 

medvetet organisera miljön med syfte att främja lärande och utveckling skapar förutsättningar 

för en didaktisk lärmiljö.  

 

Vi är i vår lekhall, som är ett rörelserum. Ett större rum som inte är några 

möbler i, som alla på förskolan har möjlighet att vara i, vi har olika dagar och vi 

är där på torsdagar. Och dom andra har andra dagar och har Sherborne eller 

andra lekar. Sherborne har vi bara där nere än så länge, det som vi gör inomhus 
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här uppe är att om vi ser att barnen behöver röra på sig i lek så brukar vi säga då 

passar det bra att vara i samlingsrummet. Det rummet kan man ta bort stolarna, 

där bygger dom mycket husbilar och båtar just nu, då kan man bara ta bort det 

och göra baner eller sånt. Så det finns möjlighet inne att röra sig på det sättet. 

Eller så får man gå ut också. (Sara på Förskolan Afrodite 13/3–18) 

  

Förskolan Zeus och Förskolan Afrodite är de två av fem förskolor som har ett specifikt rum 

på förskolan med syfte att kunna genomföra fysiska aktiviteter. Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson belyser i sin studie att förskolor med hög kvalitet har ett medvetet 

planerande och genomförande för aktiviteter med syfte att utveckla barns motorik (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s. 83). Cecilia berättar att 

  

Förutom dom här sakerna så tänker vi hur många barn det är i en barngrupp, hur 

ska barnen kunna röra sig mellan olika stationer. Ska dom ha möjlighet att sitta 

här allihopa, ska dom ha möjlighet att springa eller dansa. Så vi tänker alltid på 

dessa saker är vi gör våra miljöer. Vi har alltid det största utrymmet som vi 

använder till olika saker beroende av tiden under dagen. Vi har ju stora lekrum, 

vi har tänkt det är där barnen ska dansa, alla ska få plats att sträcka på sig dansa 

och göra rörelse som Mini-Röris. Eftersom vi haft Mini-Röris länge, dansstopp 

och alla dom här fysiska aktiviteterna, som vi har tänkt att det ska vara möjligt 

för alla barn att stå där och dansa. (Cecilia på Förskolan Athena, 9/3–18) 

  

Cecilia förklarar att det är de vuxnas ansvar att erbjuda rätt förutsättningar, miljö och tid för 

barnen men att de har regler om att inte hoppa och springa inne på avdelningen. Istället 

tillgodoser de barns behov av fysiska aktiviteter genom ex Mini-Röris eller någon annan 

rörelseaktivitet. Sonja berättar att de har tillgång till ett rörelserum med större yta men endast 

en dag i veckan. Vi observerar att rummet har en stor öppen yta och på golvet ligger en stor 

cirkelformad matta. Utefter ena väggen har de byggt upp en scen och i taket sitter en stor 

ljusramp med flera strålkastare och en projektor samt en discokula. Bredvid scenen står en 

soffa placerad och det finns även två garderober. En garderob innehåller utklädningskläder 

och en med hopprep, koner, balanshinder samt hopphäckar som används för fysiska 

aktiviteter. Vidare berättar Sonja att bollar och springlekar hänvisas till det större 

rörelserummet istället för på avdelningen. Brist på tillgänglighet, material och tillgången till 

fysiska aktiviteter när barnen upplever behov av det anses som låg kvalité utifrån Sheridan, 
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Pramling Samuelsson & Johansson (2009) studie. En annan aspekt som anses ge låg kvalité 

enligt författarna är om barn får lite inflytande och delaktighet i verksamheten. 

  

Vi har nog möblerat så det blir trånga utrymmen och vi insåg att vi faktiskt inte 

har möblerat för att skapa utrymme för fysiska aktiviteter eller möjligheter för 

rörelse eller att vi använder oss av fysiska aktiviteter inomhus, vi har tänkt så 

mycket på att skapa lugna miljöer.  Springer barnen eller rör på sig mer så 

begränsar vi faktiskt barnen, så vi började tänka att vi nog borde använda oss 

mer av dans och musik i alla fall. Fokus för oss har varit på den sociala miljön 

mer än den fysiska. (Gunilla på Förskolan Apollon. 9/3–18). 

  

Gunilla reflekterar över att hon är så van vid att jobba med begränsningar gällande 

rörelselekar inomhus. Däremot menar Gunilla att hon haft stort fokus generellt på att skapa 

didaktiska lärmiljöer. Det är något som är väldigt viktigt enligt henne för barns möjlighet för 

lärande och utveckling, även om hon upplever att hon kan möjliggöra ännu mer för just fysisk 

aktivitet inomhus. Hon framhäver att de möblerar för att miljön ska vara intressant och 

tillgänglig för barns fantasi och lek, samtidigt som de inte möblerar för att stimulera barns 

behov av fysisk aktivitet eller att få röra på sig inomhus. Gunillas uppfattning är att de 

möblerar bort möjligheter till fysisk aktivitet, som vi observerar i det större rummet. Där är 

ljuskuben flyttbar och därför ser vi en möjlighet att använda utrymmet till fysisk aktivitet men 

det reflekterar inte Gunilla själv över. Det andra rummet däremot utformar Gunilla omedvetet 

för fysisk aktivitet, vilket vi tolkar som en tyst kunskap. Den tysta kunskapens betydelse 

handlar om att kunskap inte alltid kan uttryckas med ord men kan gestaltas genom de fysiska 

aktiviteter som används. Gustavsson poängterar att den tysta kunskapen karaktäriseras som en 

personlig kunskap och som en aktivitet som personen använder sig av och kan därför skiljas 

åt i hur respondenterna svarar på frågorna även om de har likheter eller skillnader i sina 

kunskaper i ämnet. Både kunskaper som visar sig i det sägbara och det osägbara kan 

komplettera varandra (Gustavsson 2002, s. 89–90). Ett alternativt synsätt är enligt Sonja: 

  

Fysisk aktivitet, det ska man ju veta att i en inomhusmiljö, där är det ju vi vuxna 

som har utformat miljöerna, tillsammans med barnen, eller utifrån barnens 

intresse, men barnet utvecklar ju sitt intresse i relation till vad som erbjuds. Där 

får ju vi en väldig maktposition medan i en fysisk aktivitet där barnen själva får 

vara multimodala och kommunicera på olika sätt, där får man verkligen se vad 

dom är intresserade utav. Och det tycker jag också är en fördel. Där får man 
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också se lite mer vad deras intresse är än bara att se utifrån det materialet som 

erbjuds. Vi gör såna här miljöobservationer och vi ser ju vad barnen är 

intresserade utav. Så den pedagogiska miljön, det är så många olika aspekter 

som ligger till grund för den. (Sonja på Förskolan Hera. 8/3–18). 

  

Utifrån detta ser vi att det inte enbart är miljön som begränsar eller ger möjligheter. Det är 

även pedagogers förmåga, synsätt och kunskaper till hur de kan utveckla och använda sig av 

miljön kvalitativt och didaktiskt. Något även Copeland et al. (2011) tar upp i sin artikel att det 

är pedagogerna är nyckeln till de fysiska aktiviteterna. Deras inställning är avgörande om 

barnen ska få gå ut eller inte, som avgör vilka delar av förskolans gård barnen skall få tillgång 

till samt avgör om de själva ska vara delaktiga i barnens aktiviteter. Trots att pedagogerna var 

medvetna om fördelarna med att barnen fick tillgång till fysisk aktivitet var det ändå deras 

egna preferenser som var hindret enligt artikeln.  

 

Jag tror det ligger i allt också… vi har en soffa på vår avdelning, den försöker 

jag jobba bort, för oftast när man får en lärplatta eller våra barn älskar böcker, så 

vill de sitta i soffan, stilla, och läsa… än att man tar med sig boken och sätter sig 

i naturhörnan, för att det är natur som boken handlar om, där man kan 

uppmuntra barnen till att ”men ska inte du vara en tiger” och så får dom hoppa 

in och bli karaktärerna, och då får vi in rörelser mer. Men jag tror att det sitter så 

ingrott, ja men hemma, där kanske man sitter still och läser… men jag tror att 

man kan behöver reflektera tillsammans, de här orsakerna ser vi, utan att 

värdera… Jag förstår ju ändå att man kanske efter att ha jobbat, att man bara vill 

hem och laga mat… Då kanske man inte vill ha ett barn som har fysisk aktivitet 

hemma liksom. (Sonja på Förskolan Hera, 8/3–18) 

  

Sonja beskriver att i deras kultur i förskoleverksamheten är normen om att många aktiviteter 

är något som ska göras stillasittande. Sonjas tankar om det här kan tolkas vara normbrytande, 

att det går att få in rörelser i alla aktiviteter. Att många aktiviteter utförs genom stillasittande 

aktiviteter är något som fler av pedagogerna beskriver. Sonja visar på ett interkulturellt 

perspektiv som handlar om en diversifierad normalitet enligt Dahlgren. Det är möjligt om 

pedagogerna arbetar medvetet med att våga göra det annorlunda normalt och genom att ha ett 

positiv och inkluderande förhållningssätt som syftar till allas lika värde. Det handlar om att 

synliggöra mångfalden där normen inte behöver vara det självklara. Förskolans verksamhet 
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planeras utifrån barns olika förutsättningar och olikheter (Dahlgren 2012, s.158–160). Sonja 

beskriver att förskolan är en viktig gemensam plattform där barn oavsett tidigare erfarenheter 

ska få upplevelser av varierade fysiska aktiviteter. Även om pedagogerna upplever att det inne 

på förskolan bidrar till en stillasittande kultur så finns det anledningar till det, som barns olika 

behov och förutsättningar men även andra aktiviteter som behöver genomföras. Det mönster 

som framkommer i pedagogernas beskrivningar och upplevelser av hur de arbetar med fysisk 

aktivitet visar ändå på att de har kunskaper i hur de ska stimulera barns behov av rörelse på 

olika sätt med hjälp av didaktiska lärmiljöer. Att det råder en stillasittande kultur inne på 

avdelningarna behöver inte innebära att barn inte får ta del av fysiska aktiviteter eller att 

pedagoger brister i att ta hänsyn till barns behov av rörelse. Istället beskriver de hur de 

använder sig av andra rum eller nyttjar utomhusmiljön för att ta tillvara på fysiska aktiviteter. 

Vi kan se att alla pedagoger har en didaktisk medvetenhet för att skapa lärmiljöer även om det 

sker på olika sätt. Främst kan vi se att Gunilla, Cecilia och Sonja har ett generellt medvetet 

fokus utifrån ett didaktiskt perspektiv. Saras kunskaper utifrån ett naturvetenskapligt 

perspektiv synliggörs i hennes didaktiska medvetenhet att specifikt forma lärmiljöer som 

möjliggör för fysisk aktivitet. Eftersom att Bettan och Sara har ett specifikt rum där de utför 

fysisk aktivitet så är de även medvetna om att de inte utformar avdelningarnas miljö för att 

skapa möjligheter för barns behov av rörelse. Även Antonia hänvisar fysisk aktivitet till deras 

rörelserum. Specifikt är den röda tråden i detta tankesätt för att tillgodose hela barngruppens 

behov och där fysisk aktivitet inte alltid kan vara en central aspekt att fokusera på. På så sätt 

tolkar vi det som att Bettan, Sara och Antonia på så sätt gränsar mellan ett naturvetenskapligt 

och didaktiskt perspektiv.    

6.2.2.3 Balans mellan inomhus- och utomhusmiljön 

Alla pedagogerna är eniga om att balansera både aktiviteter inomhus och utomhus då det finns 

fördelar och nackdelar med de olika miljöerna beroende på aktivitet. 

  

Jag kan känna att man ibland kan behöva vara ute mycket mera, att vara ute 

minst en gång om dagen är nödvändigt. Det är viktigt att man både är ute och 

inne. För ute blir det en annan typ av rörelse, vi går i skogen och vi har gått 

mycket långa promenader. Man märker att det är ganska häftigt det här med 

terrängen, man rör sig på olika sätt. (Sara på Förskolan Afrodite. 13/3–18). 

  

Björklid lyfter fram att forskning framhäver att lek- och lärandemiljöer inomhus gällande 

fysisk miljö framställs som begränsande, med trånga utrymmen eller brist på utrymmen, 
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medan utomhusmiljön har större möjligheter för utveckling, lärande och lek. Det ställs i 

relation till hur pedagoger anser om vad inomhusmiljöerna och utomhusmiljöerna har för 

möjligheter att tillgodose barns behov. Speciellt betonas att barn ska få tillgång till material 

som används för aktiviteter gällande rörelse och grovmotoriska aktiviteter i inomhusmiljön 

eftersom att dessa anses vara betydande för barns utveckling och lek (Björklid 2005, s. 10–

11). Begränsat med utrymmen på avdelningarna är också något som framkommer i vår studie, 

däremot beskriver flera av pedagogerna olika alternativ på hur de använder inomhusmiljön för 

fysiska aktiviteter men att det ofta är i ett rum utanför deras avdelning. Deras uppfattning är 

att inomhusmiljön har fördelar för att genomföra fysiska aktiviteter. 

  

Vi har barn som har mycket spring i benen, och dessa barn ser vi till att vara ute 

mycket mer så de får klättra, springa osv. Vi har nog mer fysisk aktivitet 

utomhus där barnen kan röra sig mer, inomhus är det mer begränsat. Eftersom 

att barnen rör på sig så mycket utomhus så har vi inte riktigt tänkt på att vi 

behöver hjälpa barnen att röra på sig. Man får inte glömma bort lekens betydelse 

för barn, den fria leken och bara låta barnen utforska själva (Gunilla på 

Förskolan Apollon. 9/3–18). 

  

Gunilla reflekterar över att hon fokuserat på barns behov av den fria leken utomhus och att det 

uppfyller barns behov av fysisk aktivitet. Gunilla beskriver att hon inte tänkt på att hon som 

pedagog behöver stötta barns motoriska förmågor, istället erbjudit barnen tid utomhus för att 

de ska få springa av sig. Fyra av fem förskolor visar på en didaktisk medvetenhet i hur de 

använder sig av miljöerna inomhus och utomhus. Cecilia lyfter många fördelar med 

utomhusmiljön och att de har möjligheter till stora utrymmen utomhus som de kan använda 

till fysiska aktiviteter så som dans, cykla och klättra. Både Sara och Cecilia visar vikten av 

balans mellan inomhus och utomhus vad gäller den fysiska aktiviteten. Deras kunskap är både 

den som Gustavsson benämner som den praktiska kunskapen, vilken visar sig i att de vet hur 

de kan använda sig av inomhus- respektive utomhusmiljön. Samtidigt har de den teoretiska 

kunskapen, då de vet att båda miljöerna är olika syften och därför anpassar miljön utifrån 

aktiviteten (Gustavsson 2002, s. 82–84).  

6.2.2 Begränsande faktorer 

Det är flera faktorer som pedagogerna uppfattar som hinder för att kunna planera och 

genomföra fysiska aktiviteter i förskolan.  
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  Brist på tillräckligt med kvalitativa kunskaper från förskollärarutbildningen för att kunna 

planera och genomföra fysiska aktiviteter lyfts fram som faktorer som påverkar. Pedagogerna 

upplever att det ligger på dem själva att inhämta kunskapen genom att utbilda sig i ämnet 

samt bekosta dessa utbildningar. De pedagogerna i vår studie som valt att vidareutbilda sig 

inom olika inriktningar gällande fysisk aktivitet för barn, uttrycker själva att de samtidigt har 

ett eget stort intresse för ämnet. Det kan tolkas vara en viktig grund för att vilja vidareutbilda 

sig och genomföra fysiska aktiviteter tillsammans med barngruppen. Tre förskollärare har fått 

gå interna utbildningar via förskolan, av dessa är två de förskolor som har specifika rum för 

fysiska aktiviteter. Resultatet kan därmed tolkas som att tre av fem förskolor medvetet satsar 

på att utveckla pedagogernas kompetens och miljön för att tillgodose barns behov av fysisk 

aktivitet i inomhusmiljön. Därmed är ledningen på förskolan en viktig bidragande faktor till 

vilka möjligheter eller begränsningar olika förskolor har till att kunna planera och genomföra 

fysiska aktiviteter. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson menar att den viktigaste 

kvalitetsaspekten är pedagogernas kompetens men även att det måste finnas tydliga mål för 

förskolans verksamhet. Barns förutsättningar i förskolan är beroende av rätt stöd och hur väl 

pedagogerna lyckas anpassa läroplanens mål till barns individuella utveckling och lärande 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s. 26). När det kommer till kunskap om 

fysisk aktivitet menar Sollerhed att kunskapen hos de som arbetar i förskolan är låg, då det 

inte enbart handlar om kvantitet utan kvalitet är viktigt vid den fysiska aktiviteten. Hon 

framhåller att det inomhus på förskolan råder en stillasittande kultur och därmed minskar den 

fysiska aktiviteten i inomhusmiljön (Sollerhed 2017, s. 43). Vad som inte lyfts fram i 

Sollerheds analys är varför kunskapen anses vara låg i förskolan när det kommer till fysisk 

aktivitet. I vår studie verkar tillgång till utbildning vara en bidragande faktor till den 

varierande kunskapen men det synliggör även andra faktorer som bidrar till begränsningar.  

   Cecilia lyfter den fysiska miljöns utformning som en begränsande faktor.  

 

Jag skulle säga att det enda hinder som finns är storleken på hela förskolan som 

helhet och det kan man inte göra något åt. Så om vi säger att man har en liten 

förskola, Athena är en liten förskola vi har bara tre avdelningar och totalt 63 

barn och våra utrymmen är inte så bra som om man skulle bygga förskolan idag. 

Vi behöver dansa någonstans och det finns inte plats, eller om en förskola tänker 

börja och inte har plats. Då kan man ta skivan och dansa ute, det har vi gjort 

många gånger. Man kan dansa lika bra ute! Bara ta med sig en CD-spelare så 
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funkar det hur bra som helst. Eller läsplattan. Så vi försöker hitta möjligheter 

istället för hinder. (Cecilia på Förskolan Athena. 9/3–18) 

  

Avdelningen där Cecilia arbetar är rummen möblerat med hyllor och bord som gör att 

utrymmet är begränsat. Däremot observerar vi att i det största rummet på avdelningen har de 

skapat en större yta där barnen har möjlighet att röra sig fritt. Cecilia berättar att detta 

utrymme används bland annat för att göra Mini-röris. Björklid lyfter att rum kan få en 

mångfunktionell betydelse beroende på om den som brukar rummet ser till rummets 

möjlighetsfält och potential att använda på flera olika sätt (Björklid 2005, s. 12). Cecilia 

beskriver att trots begränsningar i inomhusmiljön arbetar de aktivt med att skapa möjlighet för 

fysisk aktivitet. Utformningen av rummet visar på pedagogernas didaktiska kompetens som 

övervinner de fysiska hindren och möjliggör för fysisk aktivitet även inomhus. Utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv är det pedagogernas mänskliga uppfattningar som gör att 

rummet inte ses som ett objekt utan det är användandet av rummet som skapar mening 

(Kroksmark 2007, s. 6).  

   Bettan anser att lokalernas utrymme är en viktig del för att kunna genomföra fysiska 

aktiviteter inomhus. Hon anser att det är pedagogernas kompetens som möjliggör att skapa 

didaktiska lärmiljöer men att hon uppfattar att de fysiska aktiviteterna kommer i skymundan 

när man utformar inomhusmiljön. Björklid lyfter att forskning om fysiska lärmiljöer inomhus 

pekar på inomhusmiljöns begränsningar och kunskapen om betydelsen av en fysisk lärmiljö är 

därför en fördel att få i förskollärarutbildningen (Bjöklid 2005, s. 206). Vid genomförandet av 

Sherborne krävs större öppna ytor vilket vi ser att deras rörelserum har, men det är inget som 

alla förskolor har tillgång till och då blir lokalernas utformning en begränsande faktor. 

Björklid framhäver att forskningen beskriver att det finns begränsande möjligheter för 

pedagoger att arbeta som önskat på grund av trånga lokaler och brist på utrymme (Björklid 

2005, s. 11). 

   I vår studie kan vi finna mönster av bidragande faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. Det 

handlar exempelvis om bristande ekonomiska resurser, lokalernas utformning och tidsbrist. 

Sara förklarar att hon upplever förskolans budget som ett hinder för att kunna utveckla miljön 

så som hon önskar, specifikt utomhus för att kunna utmana barnen ännu mer i fysiska 

aktiviteter. Gunilla beskriver en verklighet där tiden inte alltid räcker till, Sara och Bettan 

lyfter att en bristande personaltäthet försvårar, samtidigt som Sonja upplever att det kan vara 

enklare att använda sig av fysisk aktivitet om det är personalbrist för att på så sätt samla med 

hela barngruppen. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson förklarar att miljöns 
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utformning och personaltäthet är några faktorer som kan hindra eller bidra till en förskolas 

kvalité och att strukturella förutsättningar ligger utanför pedagogernas påverkan (Sheridan, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s. 26). 

  Sammanfattningsvis går det att tolka att det inte enbart är miljön som begränsar eller ger 

möjligheter. Det är även pedagogernas förmåga, synsätt och kunskaper om hur de kan 

utveckla och använda sig av miljön på ett didaktiskt sätt för att skapa lärmiljöer som bidrar till 

att stimulera barns behov av fysiska aktiviteter. Det visar vilken kunskap de har utifrån 

normkritiska perspektiv och vilken barnsyn som synliggörs. Vilken barnsyn som pedagogerna 

har kan vara avgörande för vilka behov som pedagogerna ser, utmanar och stimulerar när det 

kommer till planering, genomförande och i spontana situationer. 

6.3 Kulturvetenskapliga perspektiv 

Läroplanens riktlinjer att alla ska behandlas likvärdigt förespråkar ett normkritiskt 

förhållningssätt i förskolan. För att sträva efter att motverka kränkningar och diskriminering 

är det viktigt att utveckla goda relationer mellan barn och vuxna och att i arbetslaget 

reflektera över vilka normer och värderingar som finns i verksamheten (Skolverket 2016, s. 

6). Det är oftast dessa normer och föreställningar som bidrar till vad som ses som “normalt” 

och vidare kan ligga bakom diskriminering och kränkningar gällande barn (Dahlén 2016, s. 

10). Det ställer krav på pedagogerna att ha olika pedagogiska strategier för att stötta alla barns 

utveckling. I vår studie har vi funnit mönster för att det normkritiska perspektivet varit mest 

centrala när det kommer till alla pedagogers kunskaper och föreställningar gällande miljöns 

betydelse och barnsyn i förhållande till fysisk aktivitet.  

6.3.1 Anpassningar utifrån ett normkritiskt perspektiv 

Bettan beskriver att det är lättare inomhus att erbjuda en miljö som inte stör barnens 

koncentration så de kan fokusera på aktiviteten och vara närvarande i stunden. 

 

Skulle jag ha Sherborne ute skulle dom bli störda av alla intryck som är ute. Här 

inne är det ju avskalat och anpassat för att vi ska kunna ha, det är inga saker som 

hindrar, det är inga material som skadar. Det är tillåtande. Ute skulle jag själv 

kunna känna att jag skulle bli nyfiken på en fjäril istället för att titta på Bettan. 

Sen som jag sa tidigare, Sherbornemetoden kan du plocka ut också. Men då 

behöver du se till att du vet i vilket syfte har du det ute. Men det finns inga 

hinder att ha det ute, absolut inte. För den gruppen jag jobbar med idag behöver 
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vi ha det här, vi har haft det inne på avdelningen och det är en utmaning, det 

räcker att det ligger en penna på golvet så har du tappat barnen (Bettan på 

Förskolan Afrodite. 16/3–18). 

  

Pedagogerna beskriver att de anpassar både miljö och aktiviteter utifrån barns olika behov och 

förutsättningar i vår studie. Det synliggör att de har ett normkritiskt perspektiv på barns 

utveckling. När de individanpassar aktiviteterna synliggörs ett interkulturellt ledarskap där 

normalitet innebär att se till barns olikheter som en tillgång och att pedagogerna är de som ska 

anpassa sig efter barnen. Bettans tankar om inomhusmiljöns fördelar håller även Sonja med 

om, att barn kan ha svårare att identifiera sig i större sammanhang som i utemiljön. Lekar som 

kull där de fysiska utrymmena inomhus passar till barns olika möjligheter att röra sig och 

hinna kulla sina kamrater. Sonja tar även upp att i inomhusmiljön är det lättare som pedagog 

att strukturera för att kunna organisera och ge rätt förutsättningar för fysiska aktiviteter, 

medan utemiljön är en fördel som mer stimulerar barns spontana behov av fysiska aktiviteter. 

   Den didaktiska miljön är viktig enligt Björklid, att den upplevs inbjudande samt ger 

utrymme för variation och upplevelser. Barn utforskar och upplever miljön med alla sina 

sinnen och har ett behov av att kunna röra sig med hela kroppen i rummet, exempelvis som att 

hoppas, springa, krypa och klättra vilket inte är möjligt om miljön är bristfällig och upplevs 

anonym (Björklid 2005, s. 33, 38). Björklid framhäver att rum med lite inredning och ett kalt 

intryck är bristande för barns stimulering och utveckling. Det kan vara betydande inne på 

avdelningarna, däremot stämmer det inte överens med det som flera av respondenterna 

beskriver i vår studie i relation till fysisk aktivitet. I vår observation på förskolan Afrodite ser 

vi att de medvetet utformar ett avskalat rum. De framhäver vikten av att rummet är minimalt 

möblerat, med så lite material som möjligt för att det ska finnas utrymme för rörelse och för 

att materialet annars riskerar störa barnens koncentration på själva aktiviteten.  

   Människan måste förstås i relation till den kulturella kontexten som individen befinner sig i. 

 

Våra barn tycker ju om att klä ut sig, och om vi tänker utifrån deras egna 

populärkultur så är det Frost, Vaiana, där är det ju mycket sång och det har ju 

gjort att barnen tycker om att klä ut sig. Då har vi byggt en scen just för att få ett 

utrymme där också. Våra yngre barn älskar att klättra upp där och stå, vi har 

också köpt en discolampa, så vi har en del inne på avdelningen där man kan, där 

det kan erbjudas musik och dans. (Sonja på Förskolan Hera, 8/3–18) 
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Den kulturella kontexten bidrar till vilka strategier som skapas och vilken subjektiv förståelse 

för omvärlden och sig själv individen får. På förskolan Hera är barnens intresse för 

populärkulturen en central del av verksamheten och som pedagogerna tar vara på i miljön. För 

att förstå vilken syn vi har på kroppen idag så behöver vi även förstå hur kroppen har 

framställts genom historien utifrån kulturella förändringar, samband och strukturer. 

Johannison lyfter fram att människan skapar sin egen historia i samspel med omgivningen. 

Människans historia bidrar till att vi kan förstå vilka processer som ligger till grund för hur 

identitet skapas och vetande formas. I den historiska processen kan kroppens ses som en 

central utgångspunkt som visar att människan i relation till sociala och kulturella arenor. De 

sociala och kulturella kontexterna har bidragit till att skapa och forma olika kropps- och 

skönhetsideal, även normer om vad som anses vara normalt och avvikande. Vidare visar det 

vilken syn människan haft på samhällskroppen genom tiderna (Johannison 2013, s. 10-12).  

   Pedagogerna beskriver en hänsyn till verksamhetens helhet och barns olika behov och 

förutsättningar som orsaker att ta hänsyn till. Gustavsson menar att en individs kunskap om 

något står i relation till personens livsvärld. Det är pedagogernas subjektiva föreställningar 

och erfarenheter som formar deras upplevelse och syn på tillvaron. På så sätt är det av vikt att 

förstå hur pedagogerna skapar mening och sammanhang ur ett kulturellt perspektiv 

(Gustavsson 2002, s. 67–68). Pedagogerna kan på så sätt ses som nyckeln till att hitta 

lösningar och deras praktiska och tysta kunskaper är avgörande för att barnen kan få sina 

behov av rörelse stimulerande. När pedagogerna intar ett didaktiskt förhållningssätt att 

reflektera över varför något ska göras och med hänsyn till barns intresse menar Jonsson visar 

på en medvetenhet att ta hänsyn till läroplanens mål om barns inflytande och delaktighet. Det 

handlar även om förståelsen att anpassa situationen och aktiviteten utifrån barnen och vilka 

möjligheter som spontant dyker upp (Jonsson 2011, s 85).  

 Det kan visa hur väl pedagogerna lyckas göra didaktiska val som lyfter fram fysiska 

aktiviteter oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. 

    Om en stillasittande kultur ses som något negativt där motsatsen är att fysisk aktivitet är 

idealet kring hälsa och välmående blir det en värdering om rätt och fel. En strävan som 

pedagoger och barn förväntas leva upp till och sträva mot. Något som blir problematiskt 

eftersom att begreppet hälsa måste förstås och anpassas utifrån individers olika behov. 

Sollerhed anser att det är mycket stillasittande aktiviteter i förskolan, framförallt att många 

förskolor ofta är inomhus vilket hon framhäver innebär mer stillasittande (Sollerhed 2017, s. 

43). Pedagogerna lyfter ändå att det är nödvändigt att till viss del ha en stillasittande kultur 

inomhus för att anpassa och tillgodose barns olika behov. Att värdera behov utifrån vad som 
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anses vara normalt eller inte kan risken vara att många upplever sig hamna utanför de normer 

och värderingar som anses vara acceptabla. Enligt Hörnfeldt utgörs normer och värderingar 

utifrån vad som anses vara normalt, korrekt och hälsosamt för vår tid och vidare får utgöra 

normen om idealbilden för vad som anses vara normalt och eftersträvansvärt. Dessa ideal kan 

vidare påverka vilken syn som finns på barns utveckling och lärande, samt vilka förväntningar 

vuxna har på vad barn ska klara av vid en specifik ålder som utgår från barnhälsovårdens 

utvecklingsprotokoll (Hörnfeldt 2009, s. 14–16). Istället beskriver pedagogerna en 

normkritisk syn på barns utveckling eftersom de individanpassar utifrån barns olika behov 

och inte utifrån att barn ska kunna utföra rörelser utifrån en viss ålder eller norm. Däremot är 

det de didaktiska frågorna när, var och hur som istället problematiseras. Vad fysisk aktivitet 

är, hur den bäst genomförs och när blir en komplex fråga i förskolan. När är det rätt och fel att 

röra på sig? I vilka rum och vilka barn anses ha behovet? Något som Sonja reflekterar över:  

 

Sen ska man också veta att när ett barn leker, kan man tänka, vad leker dom? 

Hur leker dom? Har alla barn det här naturliga att man kan transformera sig, att 

man kan röra sig? (Sonja på Förskolan Hera. 8/3–18) 

 

Förskolorna i vår studie har specifika rum för rörelse som visar på att rörelse inte är accepterat 

för alla, i alla sammanhang eller i alla rum. Pedagogerna menar att det är nödvändigt att 

begränsa när, var och hur med hänsyn till barns olika behov. Vilken inställning pedagogerna 

har till fysisk aktivitet och vilken barnsyn som finns i förskolorna bidrar till vilken kultur som 

barnen blir en del av. 

6.3.2 Barnsyn 

Johansson beskriver att barnsyn kan ha två olika utgångspunkter. Ett sätt är att barndomen ses 

som något bristfälligt som måste kompenseras med hjälp av olika åtgärder för barns 

utveckling och socialisation. Hon menar att barn på så sätt representeras utifrån olika 

utvecklingssteg och en viss ålder och mindre av barnets personlighet. Det andra sättet att se på 

barn är att barn är delaktiga i en gemensam livsvärld tillsammans med andra. (Johansson 

2003, s. 47).  
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6.3.2.1 Pedagogiskt stödmaterial 

Vi har tidigare visat hur pedagogerna på olika sätt utformar didaktiska lärmiljöer. Förutom 

möblering framkommer det en medvetenhet att använda sig av stödmaterial som underlättar 

för barns förståelse och genomförande i aktiviteter. 

 

Eftersom vi jobbar ganska mycket med bildstöd. Vi har ändrat vissa bilder, lek-

bilden som vi hade när vi leker inne på förmiddagen/eftermiddagen där var det 

klossar och bilar på den. Så då ändra vi den så det blir lite fler olika alternativ. 

Och direkt så ser ju barnen det, ahaaa. Just att det kan man tänka på, 

normkritiskt, att det finns flera alternativ, inte ta bort bilarna men att lägga till 

någonting tänker vi. (Sara på Förskolan Afrodite. 13/3–18) 

 

Sara och Bettan beskriver att de arbetar med barn med olika funktionshinder och att det är 

viktigt med tydlighet och igenkänning. Sara menar att det är viktigt att bildstödet finns i olika 

varianter för ett normkritiskt perspektiv för att barnen har olika erfarenheter och förståelse för 

vad bilderna får för innebörd. Sara beskriver även att bildstödet hjälper barnen så att de klarar 

av övningarna. Bettan förklarar att deras ledord är att det ska vara tryggt, spännande och 

roligt. Sara och Bettan upplever att Sherbornemetoden hjälper barn att få en starkare självbild 

och känslan av grupptillhörighet, barnen utvecklar även rörelseförmåga, språket och det 

sociala samspelet. Det finns inget rätt eller fel, alla barn får utvecklas i sin egen takt men att 

hon som pedagog stöttar och uppmuntrar. Framförallt menar Bettan att hon upplever att det 

blir ett lustfyllt lärande som barnen längtar mycket till.  

Sara och Bettan kan ses ha barnsynen att de tillsammans med barnen delar en gemensam 

livsvärld där alla får delta på egna villkor. Johansson menar att det är den här livsvärlden som 

ska utgöra grunden för hur aktiviteter bäst utformas utifrån en gemensam plattform 

(Johansson 2003, s. 47). Barnsynen kan på så sätt variera på hur pedagogerna väljer att se till 

barns behov och intressen och hur dessa bäst kan stimuleras med hjälp av olika mål och 

uppdrag utifrån läroplanen. Jonsdottir framhäver att det är viktigt att pedagogerna är 

medvetna om vilken barnsyn de har och hur de vidare kan påverka vilka förväntningar de har 

på barnen när de ska förena arbetet utifrån läroplanens mål och barns olika behov (Jonsdottir 

2007, s. 162). Eftersom Bettan och Sara arbetar på samma förskola och är utbildade inom 

Sherbornemetoden kan de tolkas påverkas av den sociala samvaro de lever i vilka normer och 

traditioner de utvecklar gemensamt. Enligt Gustavsson är kunskap något som är en del av 
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både medvetandet och kroppen och som även kan ses som en följd av de kunskaper som förs 

vidare genom våra traditioner. Med traditioner menas att vi påverkas av den sociala samvaron 

vi lever i, där normer och värden påverkar vilka vanor vi utvecklar (Gustavsson 2002, s. 14, 

16). Det kan bidra till vilka föreställningar och kultur som Sara och Bettan är en del av att 

skapa och upprätthålla när det kommer till hur de ser på- och arbetar med fysisk aktivitet. Ett 

normkritiskt perspektiv handlar om att medvetet reflektera över sitt synsätt och förstå både 

sina egna men även barns olika möjligheter, något som synliggörs i deras svar.  

6.3.2.2 Balans mellan barns olika behov av rörelse 

Antonia visar en barnsyn av att hon tror på barnen, att de är kompetenta och klarar av saker. 

Att barnen själv enligt henne aldrig säger att de aldrig kan något kan tolkas visa att 

pedagogernas förhållningssätt är uppmuntrande och stöttande till barnens tillit till sig själva. 

 

Man ser att de flesta klarar av mycket grejer på exempelvis gården. Det är 

väldigt sällan något barn, man ser… Även dom små barnen, har man bara en 

hand i rumpan så klarar dom av att klättra upp på klätterställningen. Dom äldsta 

barnen det är väldigt sällan dom har svårigheter med något på gården, nu är den 

inte jätte utmanande kanske. Men det är samma med den i Röda Parken. Dom 

älskar att klättra där och det är sällan de säger, jag kan inte. Det ser man i 

skogen också, dom klättrar jättehögt upp i träden. Det kanske är svårt när man 

inte har något att jämföra med, men ser att dom klarar väldigt mycket. 

(Antonia, Förskolan Zeus. 8/3–18). 

 

Vidare förklarar Antonia att hon kan se barns behov och vilja att röra på sig och att det är ett 

behov som pedagogerna har ansvar att tillgodose. Speciellt dagar de inte erbjudit barnen 

tillräckligt med aktiviteter för rörelse eller inte varit utomhus. Balansen mellan fysisk aktivitet 

och återhämtning är något som flera uppfattar är viktigt. Får barnen utlopp för fysiska 

aktiviteter både inomhus och utomhus så bidrar det till en bättre koncentration för de mer 

stillasittande aktiviteterna.  

 

Vi har barn med speciella behov, vi har barn med ADHD, med olika diagnoser. 

Man ser klart och tydligt att deras koncentration och deras sätt att kunna klara av 

dagen om man använder fysiska aktiviteter. Om man är ute eller om man är inne 

även, så kan man använda sig av fysiska aktiviteter. Det ger väldigt mycket. För 
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att man får tillbaka det här att barnet kan sitta och koncentrera sig på ett projekt, 

eller barnet kan sitta länge och tänka, barnet har mer roligt på förskolan. Det är 

inte bara det att dom har mer koncentration utan dom tycker att det är mer roligt 

att ha såna aktiviteter. Så om vi har följt upp barnets utveckling att det ger 

effekt, så det är bara positivt att ha fysiska aktiviteter på förskolan. (Cecilia på 

Förskolan Athena, 9/3–18)  

 

Gustavsson beskriver att kunskap kan vara situationsbunden vilket innebär att kunskapen är 

knuten till en viss praktik där den utövas (Gustavsson 2002, s. 90). Cecilia visar på kunskapen 

att balansera fysisk aktivitet med koncentrationskrävande aktiviteter för att barn med 

exempelvis ADHD ska klara de senare. De utgår från ett synsätt som gynnar alla barnen vilket 

gör att inga barn pekas ut som avvikande från en norm. Detta synsätt kan relateras till 

Hörnfeldts förklaring om den andra normaliseringslinjen. Det här förhållningssättet som utgår 

från individen och normaliserar olikheter istället för att fungera förtryckande kan bidra till ett 

deltagande på lika villkor (Hörnfeldt 2009, s. 260–262). Snarare är det Nordin-Hultmans 

(2008) normkritiska perspektiv som genomsyrar pedagogernas föreställningar om barnsynen 

där fokus handlar om varje individ och inte ett ideal som ska uppnås. Nordin-Hultman menar 

att fokus inte ska riktas mot barnet, snarare är det faktorer i miljön som bidrar till ett barns 

beteende. Barn med koncentrationssvårigheter kan påverkas negativt i deras 

identitetsskapande, precis som andra svårigheter som barn kan uppleva sig ha och identifierar 

sig med, om dessa egenskaper och barnet ses som problemet istället för de rådande 

omgivningsfaktorerna. Pedagogerna ska istället anpassa miljön och det pedagogiska arbetet 

utifrån barnens nivå och olika förutsättningar och olika faktorer som kan tänkas påverka 

barnet negativt. Genom att identifiera vad som försvårar kan det pedagogiska arbetet riktas 

mot det aktiviteter som fungerar och som fångar barns intresse och uppmärksamhet (Nordin-

Hultman 2008, s. 43–46). Pedagogerna beskriver en medvetenhet kring hur de kan anpassa 

miljön och aktiviteterna utifrån alla barns olika behov och förutsättningar. Klinta förklarar att 

det är viktigt att skapa tillåtande miljöer där alla barn får känna att de accepteras och duger 

som de är. Tillåtande och trygga miljöer som möjliggör för glädje skapar motivation till 

inlärning (Klinta 2012, s. 12-13). Resultatet i vår studie visar på att det finns ett brett fält på 

hur fysisk aktivitet kan tillämpas med hjälp av olika metoder och inriktningar. Pedagogerna 

utmanar och uppmuntrar barn på olika sätt att utifrån sin individuella förmåga uppleva 

rörelseglädje. Med hjälp av kroppen som verktyg får de förståelse och kunskap om sig själv 

och sin omvärld. Det kan relateras till att barn på så sätt får möjlighet att utveckla en positiv 
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självbild och syn på sin egen kropp, förmåga och identitet. Pedagogerna visar på kunskapen 

att ta hänsyn till barns olika behov utan att värdera dessa som negativa eller positiva, vilket 

vidare kan tolkas att de skapar en accepterande miljö. En miljö som bidrar till en positiv 

normkultur kring fysiska aktiviteter där alla individer accepteras.  

6.3.2.3 Interkulturellt ledarskap 

Pedagogernas förhållningssätt kan relateras till att de intar ett interkulturellt ledarskap. Det 

menar Lahdenperä kräver en medvetenhet gällande sin egen ledarroll och förhållningssätt 

samt att kunna se fördelar i kulturella skillnader och kunna urskilja och leda barn utifrån deras 

olika förutsättningar. Vidare handlar det om att förstå orsaker som ligger bakom individers 

olika värderingar, normer och föreställningar. Kulturella möten syftar till att utveckla 

jämlikhet, ömsesidighet, demokrati och respekt för andra medmänniskor (Lahdenperä 2008, s. 

28–30). Pedagogerna ansvarar för att planera och genomföra samt leda didaktiska lärprocesser 

gällande fysiska aktiviteter som gynnar barnens delaktighet och vidare erbjuda en 

stimulerande miljö som gynnar barns utveckling och lärande. Gunilla barnsyn handlar om 

omsorg och att vara en närvarande pedagog.   

 

Vi har barn med olika behov och det måste vi också ta hänsyn till, exempelvis 

barn med autism och Adhd och där fokuserar vi på inkludering. Men jag har ett 

väldigt bra arbetsteam som jag trivs väldigt bra med och de sociala och 

emotionella förmågor som vi hjälpt den här barngruppen att utveckla är det som 

gör att man känner att man gör ett bra jobb och ändå tillgodoser barnens behov, 

trivseln och det sociala klimatet är väldigt bra här. Att vara närvarande och i 

nuet med barnen är viktigt, för om man alltid är stressad och bara springer 

omkring för att hinna göra så mycket som möjligt så missar vi vad som faktiskt 

händer med barnen och glömmer att njuta av tillvaron tillsammans med barnen. 

Det är också viktigt att ha struktur i vardagen, så alla vet vad som gäller. Det 

handlar inte bara om utveckling och lärande, omsorgsbiten är viktigt. (Gunilla, 

Förskolan Apollon. 9/3–18)  

    

Johansson problematiserar att även om pedagogernas intentioner i det didaktiska arbetet har 

en strävan att kunna åstadkomma ett visst lärande så kan det innebära att intresset för att 

förstå barn kommer i skymundan. Det svåra blir att prioritera hur läroplanens mål ska 

genomföras och att det inte alltid är i samspel med barns intressen eller behov (Johansson 
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2003, s. 47). Det visar det problematiska med att sträva efter att alltid arbeta konkret utifrån 

läroplanens mål och samtidigt se till individens bästa. Att som pedagog lyfta barnens intresse 

samtidigt som målen i läroplanen uppfylls kan ses som komplicerat, vilket pedagogerna i vår 

studie lyfter. Ytterligare faktorer att ta hänsyn till i det didaktiska arbetet är barngruppens 

behov, intressen och sammansättningen av barn. Sammantaget visar detta på hur 

pedagogernas egna normer och värderingar kan hindra barnen i vilka aktiviteter de får tillgång 

till. Copeland tar även upp att de normativa beteendena som mer erfarna pedagog har kan 

komma påverka även nyexaminerade pedagoger som leder till att en normativ kultur befästs 

(Copeland et. al 2011). Brister kan leda till att barnen får olika tillgång till exempelvis fysiska 

aktiviteter beroende på deras olika förutsättningar. När en personalgrupp fungerar som 

interkulturella ledare kommer de att kunna respektera samt överbrygga barngruppens 

olikheter och därmed ge alla barn tillgång till fysisk aktivitet på deras egna villkor (Goldstein-

Kyaga & Borgström 2012, s. 13).  

   Normkritiska perspektiv och ett interkulturellt ledarskap kan vara en positiv grund som 

bidrar till att barn med hjälp av olika fysiska aktiviteter utifrån sina egna behov och 

förutsättningar blir en aktiv medskapare till sin egen identitetsutveckling. Forskning, kunskap 

och kultur förändras hela tiden vilket även synen på hälsan, kroppen och välbefinnandet 

kommer göra. Den blir till vad vi gör den till, alla är en del av att skapa den kultur som råder. 

Flera olika faktorer har visats sig påverka vilka möjligheter pedagogerna upplever att de har 

för att kunna planera och genomföra fysiska aktiviteter. Något som är mest centralt har visats 

sig vara pedagogernas kunskaper om ett normkritiskt perspektiv och miljöanpassningar, att ta 

hänsyn till barns olika behov och förutsättningar.  

7. Sammanfattande slutsatser 

Vårt syfte är att undersöka pedagogers kunskaper om och upplevelser av fysisk aktivitet i 

förskolans inomhusmiljö. För att synliggöra detta har vi besvarat följande frågor: 

1. Vilken syn på begreppet fysisk aktivitet har pedagogerna?  

2. Vilka uppfattningar synliggörs när pedagogerna tolkar målet i läroplanen?  

3. Vilka didaktiska möjligheter ser pedagogerna att genomföra fysisk aktivitet i 

inomhusmiljön? 

4. På vilket sätt synliggörs normkritiska perspektiv i pedagogernas svar? 
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   Vi har genomfört sex kvalitativa intervjuer på fem olika förskolor samt observation av 

förskolornas miljö. Inledningsvis visade vi på pedagogernas olika föreställningar för fysisk 

aktivitet utifrån de två citaten Hur möblerar ni bort spring? Vi möblerar för spring!  

   För att undersöka vårt empiriska material har vi använt oss av fenomenografisk metod.  Det 

innebär att vi har kartlagt om det finns mönster i pedagogernas svar och om de har liknande 

upplevelser och kunskaper eller om de skiljer sig åt. Fenomenografi är en induktiv metod och 

därför har våra frågeställningar arbetats fram utifrån vårt empiriska material. Utifrån våra 

teoretiska begrepp kunskap, interkulturalitet och didaktik har vi kunnat få syn på 

pedagogernas uppfattningar och livsvärldar. Utifrån vårt empiriska material fick vi kunskap 

om att begreppet fysisk aktivitet behövde sättas i ett större perspektiv. De perspektiv som 

synliggjordes i vårt empiriska material blev därför våra tre huvudperspektiv som vår analys 

grundar sig på.  

7.1 Våra tre perspektiv 

De tre perspektiven var det naturvetenskapliga, didaktiska och kulturella perspektivet. I vårt 

empiriska material framkom mönster för betydelsen av ett normkritiskt och interkulturellt 

ledarskap i relation till kunskaper om barns olika förutsättningar. 

7.1.1 Naturvetenskapligt perspektiv 

Pedagogerna definierar fysisk aktivitet olika men samtliga pedagoger är eniga att det handlar 

om kroppsrörelse. De uppfattningar som synliggjorts har inneburit både fin- och grovmotorik, 

intensiteten i aktiviteterna eller avsaknad av definition på begreppet fysisk aktivitet. 

Pedagogerna upplever att barn har behov av rörelse och att fysisk aktivitet gynnar barns 

utveckling och hälsa, men det har visats sig variera hur ofta det genomförs. Det 

naturvetenskapliga perspektivet förespråkar vad som är rätt och sann kunskap om hälsan och 

kroppen vilket kan bidra till en uppfattning av den samhällssyn som råder idag. Risken med 

en syn om rätt och fel sätt att arbeta för välbefinnande kan bli att det leder till att sträva efter 

ett visst kroppsideal. 

  Vi såg mönster i pedagogernas svar att det är flera olika faktorer som påverkar barnens 

välmående. Framförallt det som blev mest synligt var pedagogers kunskaper att balansera 

rörelse och återhämtning utifrån barns olika behov. 
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7.1.2 Didaktiskt perspektiv 

Vår studie visar vilken didaktisk kunskap som synliggörs i hur pedagoger planerar utifrån de 

två didaktiska frågorna vad och hur men även utifrån vilket syfte och för vem. 

   Läroplanen framhåller att barn ska få uppleva rörelseglädje och förutsättningar för att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga samt kunskap om sin hälsa och välbefinnande. Läroplanen 

syftar på så sätt att alla barn har rätt till pedagoger som har kompetens gällande fysiska 

aktiviteter. Vår studie visar på att den didaktiska kunskapen varierar mellan förskolorna och 

som vidare påverkar hur målet genomförs. Trots att intresset för fysisk aktivitet och att utbilda 

sig mer inom ämnet är individuellt anser vi att det måste finnas grundläggande kunskaper i 

utbildningen för att det ska bli en likvärdig förskola för alla barn. Pedagogernas varierande 

tolkningar av målet i läroplanen har visat sig bidra till hur den didaktiska lärmiljön utformas. 

Övergripande har det visats sig att samtliga pedagoger upplever att de saknar kunskap 

gällande fysisk aktivitet från sin förskollärarutbildning. Pedagogernas upplevelser om sina 

kunskaper synliggör att relationen mellan förskollärarutbildningen och läroplanen behöver 

stabiliseras för att motsvara varandra bättre. Gemensamt för de förskolor som utbildar sina 

pedagoger internt inom hälsa och rörelse är att de tillgodosett förskolans miljö med 

rörelserum samt material för att möjliggöra fysiska aktiviteter. Saknad kunskap leder troligen 

till att läroplanens mål kommer tolkas utifrån individuella uppfattningar.  

   Pedagogerna beskriver en avsaknad av ekonomiska resurser för att utveckla den didaktiska 

lärmiljön, inköp av olika material och tillgången till interna utbildningar varierar. Vidare 

upplevs personaltäthet tidsbrist för planering och genomförande som hämmande faktorer. 

Avdelningarnas fysiska rum eller fri tillgång till de större lokaler som finns på förskolorna 

innebär att det inte alltid är möjligt för pedagogerna att nyttja inomhusmiljön till fysiska 

aktiviteter. Även om pedagogerna beskriver att de genomför fysiska aktiviteter både inomhus 

och utomhus varierar deras föreställningar om i vilken miljö det är fördelaktigast. De 

pedagoger som medvetet arbetar för att möjliggöra för fysisk aktivitet anser att det är lättare 

att se barnen och hinna fånga upp alla i aktiviteter inomhus. Vi tolkar att det inte enbart är 

miljön som begränsar eller ger möjligheter, även pedagogernas förmåga, synsätt och 

kunskaper till hur de kan utveckla och använda sig av miljön för att skapa didaktiska 

lärmiljöer som bidrar till att stimulera barns behov av fysiska aktiviteter. 

   Revideringen av läroplanen ställer högre krav på pedagogernas kunskaper gällande fysisk 

aktivitet. Vidare ställer det krav på förskolor att utforma didaktiska lärmiljöer både inomhus 

och utomhus som möjliggör och ger utrymme för fysiska aktiviteter. Hur ska målet i 
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läroplanen bidra till jämlikhet i Sveriges förskolor om kunskaperna och resurserna varierar? 

Vänder vi på det så kan den reviderade läroplanen istället ställa högre krav på kommuner, 

politiker och förskollärarutbildningarna att tillgodose att alla förskolor får lika tillgångar vad 

gäller ekonomiska resurser och utbildningar för pedagoger att fördjupa sina kunskaper om 

fysiska aktiviteter. Då krävs det att förskollärarutbildningarna anpassas utifrån nya mål i 

läroplanen och fyller de kunskapsbrister som pedagogerna anser sig sakna i sin utbildning.  

7.1.3 Kulturvetenskapligt perspektiv 

Däremot visar kulturella och historiska perspektiv att våra tolkningar samt uppfattningar alltid 

är under förändring. Sammantaget kan dessa faktorer ligga bakom pedagogers olika syn på 

och tolkningar av begreppet fysisk aktivitet. Det visar även det komplexa i individers olika 

subjektiva sanningar om fenomenet.  

   Pedagogernas inställning till fysisk aktivitet och deras normer samt värderingar kommer att 

bidra till den kultur som barnen blir en del av. Läroplanen kan tolkas vara en maktutövning 

med riktlinjer som pedagoger ska eftersträva och implementera i den dagliga verksamheten. 

Det visar på vikten av att tydliggöra begrepp som implementeras i läroplanen om syftet är att 

det inte ska finnas utrymme för tolkningar.  

Normkritiska perspektiv, interkulturellt ledarskap och barnsyn blev på så sätt viktigt att lyfta 

fram. Våra resultat har visat att normer om hälso- och kroppsideal formar pedagogernas 

barnsyn och syn på fysisk aktivitet. Pedagogernas barnsyn i vår studie har visats att de normer 

och värderingar som råder generellt är att flertalet anpassar de fysiska aktiviteterna efter 

barnen och inte tvärtom. Däremot är det en tolkningsfråga utifrån pedagogerna för när, var 

och hur barns behov av rörelse möjliggörs. Detta kan komma att påverka hur pedagogerna 

agerar och därmed varierar vilken tillgång barn får till fysisk aktivitet. Forskning, kunskap 

och kultur förändras hela tiden vilket även synen på hälsan, kroppen och välbefinnandet 

kommer göra. Den blir till vad vi gör den till, alla är en del av att skapa den kultur som råder. 

Pedagogerna visar att trots hindrande faktorer så fokuserar de på möjligheter istället för 

begränsningar. Det visar att de har teoretiska, praktiska och ibland omedvetet tyst kunskap för 

att kunna planera och utforma en didaktisk lärmiljö som stimulerar barns utveckling. 

Resultatet i vår studie visar vikten av en medvetenhet om läroplanens mål och riktlinjer men 

samtidigt våga kritisera om kraven och förskolornas olika förutsättningar inte balanseras. Att 

vara medveten om sin egen syn och förutfattade meningar underlättar för att inta ett 

interkulturellt ledarskap och anamma ett normkritiskt perspektiv. Barn får olika tillgång och 
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förutsättningar för fysisk aktivitet beroende på vilken förskola de går i och vilken komptenens 

pedagoger har.  

7.1.4 Vilket perspektiv representerar pedagogerna?  

  Vår tolkning av informanternas utsagor är att de tre pedagogerna Sara, Bettan och Antonia 

delar en gemensam tolkning av fysisk aktivitet utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. 

Pedagogerna Sonja, Gunilla och Cecilia tolkar vi som helhet har mer fokus riktat mot ett 

didaktiskt perspektiv av fenomenet. Däremot har vi ändå kunnat se att pedagogerna rör sig lite 

mellan fälten. Framförallt har det visats sig att alla pedagoger gemensamt har ett 

kulturvetenskapligt perspektiv med inriktning på interkulturalitet och normkritiskt perspektiv 

när de planerar och genomför fysisk aktivitet i förskolan. 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har synliggjort vilka perspektiv, uppfattningar och kunskaper som kan finnas när 

fysisk aktivitet som begrepp ska definieras och att tolkningen är subjektiv utifrån varje 

individs livsvärld. Den fenomenografiska analysen har framställt hur olika pedagoger kan 

uppleva och förstå samt genomföra fysisk aktivitet i förskolan. Dock har alla varit eniga om 

att kunskap om fysisk aktivitet och hur den kan tillämpas i förskolans praktik saknats i deras 

förskollärarutbildningar. Vårt förslag till vidare forskning blir därför att undersöka hur denna 

klyfta kan överbryggas och vad det kan innebära för barnen om kunskapen inte finns 

tillgänglig på alla förskolor. 

7.3 Metoddiskussion 

De funderingar vi haft efter genomförd studie är om vi verkligen har kunnat närma oss 

pedagogernas livsvärld och fått förståelse för deras subjektiva uppfattningar av fysisk aktivitet 

utifrån vår fenomenografiska analys. Eftersom att vi till stor del fick respons av pedagoger 

som har ett personligt intresse för fysisk aktivitet så har vi undrat över vilka viktiga aspekter 

som därmed föll bort för oss att kunna undersöka och analysera. Dessa aspekter hade 

eventuellt kunnat medföra mer information för oss att skapa en större helhetsbild av hur 

pedagoger uppfattar fenomenet fysisk aktivitet. Varför responsen varit låg tror vi kan bero på 

att dem vi fått respons av just har visat stort intresse för vårt ämne. Ett individuellt intresse för 

fysisk aktivitet kan vara avgörande för att våga lyfta fram sina kunskaper eller brist på 

kunskaper om intresset inte finns. Utifrån detta utfall kommer vårt resultat inte ge ett 
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heltäckande perspektiv på hur verkligheten ser ut på förskolan då vi övervägande mött 

pedagoger som aktivt arbetar med fysisk aktivitet i olika former.  

   Den fenomenografiska analysmetoden syftar till att finna mönster och kategorisera vad som 

skiljer uppfattningarna åt och vilka variationer vi kan se hur fenomenet framställs, som vi ska 

lägga mest vikt vid. I vårt fall har det handlat om fenomenet fysisk aktivitet. Som helhet kan 

vi därmed konstatera att tack vare att pedagogerna mestadels haft intresse för fysisk aktivitet 

så har vi istället kunnat synliggöra vad som ligger bakom att det ändå skiljer sig åt i hur de 

uppfattar, planerar och genomföra för fysisk aktivitet i förskolan. Även pedagogen som 

omedvetet visade på kunskaper hur de trots allt genomförde fysisk aktivitet även om syfte och 

mål med aktiviteterna fokuserade på att utveckla andra kunskaper än fysisk aktivitet i sig. 

Genom att vi har visat på variationer av pedagogernas olika perspektiv och uppfattningar för 

att beskriva fenomenet och sin subjektiva verklighet så har vi kunnat bli medvetna om vilken 

mångfald det kan finnas på förståelse för fysisk aktivitet. De skilda förståelserna är för oss 

intressant eftersom att det synliggör hur vi som pedagoger kan utveckla fysiska aktiviteter på 

olika sätt i förskolans praktik.   
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 

 
 

Huddinge 180226 

 

Information om undersökning kring fysisk aktivitet inomhus på förskolan  

 

Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna sista termin på 

utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som är 

relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om hur förskollärare ser på vilka möjligheter det finns att planera och 

genomföra fysiska aktiviteter i inomhusmiljön på förskolan.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet mellan den 

5-16/3. Vi skulle då vilja genomföra enskilda intervjuer med förskollärare som arbetar 

med barn i åldern 4-5år och kommer använda oss av ljudupptagning samt anteckning 

under pågående intervju. Samt även observera utformningen på er inomhusmiljö, alltså ej 

barnen utan enbart själva miljön.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 

identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia Göransson & Jenna Kullberg 

 

Sofia Göransson 

0703-654183 

sofia01.bjornsdotter.goransson@student.sh.s

e 

Jenna Kullberg 

070-7562010 

jenna01.kullberg@student.sh

.se 

 

Handledare 

Susanne Waldén 

Södertörns Högskola 

08-6084363 
susanne.walden@sh.se  
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Intervjuandes namn: 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Namnunderskrift………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till Jenna Kullberg och Sofia Göransson senast vid intervjun. Om 

ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.  
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9.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

  

När utbildade du dig till förskollärare och vart?  

Hur länge har du arbetat i denna verksamhet? 

Har du någon utbildning inom fysisk aktivitet?  

Fick du lära dig om fysisk aktivitet eller motorisk utveckling under din 

förskollärarutbildning?  

Kan du beskriva er verksamhet och om ni har någon särskild profil? 

 

Fysisk aktivitet generellt:  

Vad innebär fysisk aktivitet för dig?  

Kan du ge exempel på olika fysiska aktiviteter som ni genomför inomhus eller utomhus?  

 

Målet i läroplanen:  

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Hur arbetar ni med detta mål? 

 

Miljön:  

Hur utformar ni miljöerna inomhus och utomhus?  

När ni är ute, genomför ni någon planerad fysisk aktivitet? 

 

Tidsperspektivet: 

Har ni möjlighet att planera för den fysiska aktiviteten? 

Hur mycket tid skulle du önska att ni kunde avsätta för fysisk aktivitet inne?  

Alternativt hur mycket tid avsätter ni på fysisk aktivitet inne? 

 

Avslutande reflektioner: 

Ser ni några fördelar med den fysiska aktiviteten som ni utför? 

barns inflytande över de fysiska aktiviteterna?  

Utifrån barns behov och önskemål?  
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