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Sammanfattning 
 

 

 

Syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt barn är fysiskt aktiva under den ordinarie 

utevistelsen på förskolegården. Fokus har legat på förskolegårdens utformning och dess lekmaterial 

och vad de uppmanar barnen att göra. Barns fysiska aktivitet och/eller fysiska inaktivitet är ett 

aktuellt ämne i tiden. Många studier visar att barn och unga rör på sig för lite och detta arbete 

ämnar visa vilka förutsättningar som finns för förskolebarnen att vara fysiskt aktiva och öva på de 

motoriska grundfärdigheterna på sin förskolegård. Det finns undersökningar som redovisar att 

gröna, variationsrika förskolegårdar gynnar barns möjlighet till fysiska aktiviteter. Tillsammans 

med ett antal utvalda begrepp från postkonstruktionistisk/posthumanistisk teori har analyser av 

observationer vid tre förskolor gjorts. Observationerna av barnen har skett vid deras ordinarie 

utevistelse på förskolegården. De tre förskolegårdarna är både olika stora till ytan, olikt utformade 

och utrustade med olika lekmaterial. Den första förskolan har en traditionell gård med gungor, 

klätterställningar och sandlåda, på den andra förskolan har pedagogerna medvetet valt bort de 

traditionella lekredskapen och erbjuder barnen bland annat en stor sandlåda och mycket ofärdigt 

material, den tredje förskolan har en gård med naturmiljö med varierande terräng och två stora 

sandlådor. Som ett komplement till observationerna har även tre förskollärare som arbetar vid dessa 

förskolor intervjuats. 

 

Studiens resultat och slutsats visar på att variationsrika förskolegårdar med naturmiljö och 

lekmaterial som är flexibla i sitt användningsområde får agens att uppstå i sin samhandling 

tillsammans med barnen.  

 

 

Nyckelord 
 

Fysisk aktivitet, förskolegård, samhandling, aktiva agenter, observation, motoriska 

grundfärdigheter. 
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Inledning 

De flesta barn i svenska förskolor tillbringar varje dag en viss tid utomhus på förskolegården. 

Eftersom jag är intresserad av rörelse och fysisk aktivitet, har jag i detta arbete valt att fokusera på 

hur förskolans utomhusmiljö kan påverka barnens möjlighet till fysisk aktivitet. Goda grunder till 

ett hälsosamt liv påbörjas redan i förskolan och för att barn ska få känna rörelseglädje och tillit till 

sin kropp är pedagogernas inställning och förskolans utemiljö viktiga faktorer. För att barnen ska 

kunna ta med sig glädjen till rörelse och en hälsosam inställning till fysisk aktivitet hela livet har 

förskolan och dess pedagoger en viktig uppgift att uppmuntra, stödja och erbjuda barnen 

förutsättningar och möjligheter till detta. Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och för all sorts 

inlärning och ju tidigare man kan främja ett hälsosamt beteende hos barnen desto bättre 

förutsättningar finns för barnen att fortsätta vara fysiskt aktiva även i skolåldern. Just nu sänder 

SVT en serie, Gympaläraren (se länk i litteraturlistan), som handlar om högstadieelevers 

minskande medverkan på idrottslektionerna och deras brist på fysiska aktiviteter under skoldagen. 

Detta bidrar till och är några av orsakerna till att ungdomar inte rör på sig tillräckligt, vilket gör att 

min valda inriktning på detta arbete är ett aktuellt ämne just nu. Statens folkhälsoinstitut 

rekommenderar att barn utför minst 60 minuters måttlig och/eller hård fysisk aktivitet varje dag. 

Aktiviteterna kan delas upp i olika pass under dagen och bör vara så allsidiga som möjligt. Barnen 

bör ges förutsättningar för att öva upp sin rörlighet, kondition, koordinationsförmåga, snabbhet och 

muskelstyrka (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 18).  Skolverkets allmänna råd för förskolan 

påtalar att på de sätt förskolans fysiska utemiljö är utformad och organiserad påverkar dess 

möjlighet att utmana och stödja barnen i deras motoriska utveckling (2016, s. 29). Därför är det 

intressant för mig att i detta arbete undersöka hur olika förskolegårdars utformning påverkar på 

vilka sätt barn är fysiskt aktiva under den ordinarie utevistelsen på förskolegården, samt hur de 

lekmaterial som erbjuds dem påverkar deras fysiska aktiviteter. Jag vill även ta reda på 

förskollärarnas uppfattning om barns möjlighet till fysisk aktivitet på förskolegården och hur de 

anser att utemiljön bidrar till detta. Detta arbete bygger på observationer av barn under deras 

ordinarie utevistelse på förskolegården, samt intervjuer med tre förskollärare som arbetar på dessa 

förskolor. De tre förskolorna erbjuder barnen olika utemiljöer, både till storlek, utformning och 

vilka lekmaterial som finns där. Som en hjälp att rikta in mitt fokus på vad just gårdarnas och dess 

material kan tänkas göra för barnens fysiska aktivitet, analyserar jag min insamlade empiri 

tillsammans med ett antal begrepp hämtade utifrån postkonstruktionistisk/posthumanistisk teori. 

Dessa teorier påtalar det materiellas medskapande krafter till mänskligt agerande (se mer i arbetets 

teoridel). I nästa avsnitt redogör jag för en bakgrund av arbetet med barns fysiska aktivitet i 

förskolan. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka barns fysiska aktivitet under den ordinarie utevistelsen på 

förskolegården med fokus på dess utformning och lekmaterial. Mina frågeställningar är: 

 

 På vilka sätt tycks förskolegårdens utformning och dess material fungera som igångsättare 

och medskapare till/av barnens fysiska aktiviteter och motoriska träning? 

 På vilka sätt anser förskollärarna att förskolegårdens utformning och dess lekmaterial 

påverkar barns möjlighet till fysisk aktivitet?  
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Bakgrund 

Rörelse, fysisk aktivitet och utevistelse är något som anses vara av stor vikt för barn i den svenska 

förskolan. I detta arbete har jag valt att rikta min blick mot just den svenska (och till viss del även 

den nordiska) kontexten och dess förhållanden. Jag har gjort denna avgränsning och är medveten 

om att det i andra länder råder andra förhållanden och kontexter när det gäller utevistelser och 

fysisk aktivitet. Här nedan redogör jag för vad som står i läroplan för förskolan, skolverkets 

allmänna råd för förskolan och i skollagen när det gäller barns fysiska aktivitet och utomhusmiljön 

i förskolan samt en kort sammanfattning av relevant pedagogisk litteratur. 

Lagar, bestämmelser och riktlinjer 

Av de lagar och bestämmelser (Lpfö98, rev. 2010, SFS 2010:800) jag har tagit del av framgår det 

att det inte finns någon enhetlig mall för hur förskolegårdar ska vara utformade eller hur stora de 

ska vara, men det finns riktlinjer och rekommendationer för kommunerna och huvudmännen att 

följa. I läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2010) framgår det att i förskolans uppdrag ingår att 

genom utomhusvistelse ge barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter i såväl planerad miljö som 

i naturmiljö. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, tillit till sin egen 

förmåga och lust att leka och lära. Barnen ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt få en förståelse för hur viktigt det är att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. Det är förskollärarens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, medan det är förskolechefens ansvar att se till att 

förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till både en bra miljö och med material 

som är lämpat för utveckling och lärande (s. 7, s. 9-11 och s. 16). Enligt skollagen i stycket om 

barngruppen och miljön påpekas att det är huvudmannens uppgift att se till att barngrupperna både 

har en lämplig sammansättning och gruppstorlek, så att barnen kan erbjudas en god miljö (SFS 

2010:800, 8 kap. 8 §). I skolverkets allmänna råd för förskolan framgår att förskolechefen och 

arbetslagen återkommande bör diskutera planeringen av förskolans miljö och dess förutsättningar, 

eftersom miljön i sig aktivt bidrar till barnens utveckling och lärande. Vidare står det att 

förskolegårdar med olika typer av terräng gynnar barns lekar och en varierad utemiljö påverkar 

barnens möjligheter att utveckla sin motorik. Hur den fysiska miljön på förskolan är utformad, 

organiserad och på det sätt den görs tillgänglig för alla barn, påverkar dess möjlighet att stödja och 

utmana barnen i deras utveckling och lärande (2016 s. 25 och s. 29). Det finns alltså riktlinjer, 

rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd om barns utemiljö för kommunerna att ta hänsyn 

till vid planerandet av förskolegårdar. Plan- och bygglagen ställer krav på att friytor ska finnas på 

förskolegårdarna och kommunerna ansvarar för att regelverken tillämpas och att tillsyn sker. 

Kommunen ska alltid beakta barnkonventionen när reglerna tillämpas. De råd som finns för 

storleken på förskolegådens friyta är att den bör vara 30-40 m² per barn med en totalyta om minst 

3000 m² (Boverket och Movium 2015, s. 26 och s. 42). Trots dessa råd ser utemiljöerna på de 

svenska förskolegårdarna väldigt olika ut. 
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Litteraturöversikt 

Det finns en uppsjö litteratur som handlar om barns fysiska aktivitet. Relativt mycket av denna 

litteratur berör att barns fria lek under utevistelsen helst ska ske i en grön utemiljö.  Här nedan 

redovisar jag vad som framkommer om barns fysiska aktivitet, utevistelsen, förskolegårdens 

utemiljö och dess material i utvalda delar av denna litteratur. 

Fysisk aktivitet i allmänhet 

Fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som kommer av skelettmuskulaturens sammandragning och 

resulterar i ökad energiförbrukning, detta kan ske exempelvis genom lek (Pagels & Raustorp (2013, 

s. 511). Även Osnes et al definierar fysisk aktivitet som kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen och de definierar motorik som rörelse eller samspel mellan nerv och muskel. 

De använder sig av begreppet kroppslig lek när de beskriver hur barnens energiomsättning och puls 

höjs av den fysiska aktivitet som barnen gör vid lek (2012, s. 87-88 och s. 98). Motorisk utveckling 

kan delas in i faserna reflexrörelser, mognadsbestämda rörelser, grundläggande/naturliga rörelser 

samt färdighetsrelaterade rörelser. Dessa faser kan inte ses som åldersbestämda, utan de infaller 

efter hur långt barnet kommit i sin fysiska utveckling, mognad och lärande. Barn som grupp följer 

dock dessa mönster i utvecklingen (Langlo Jagtøien et al 2002, s. 82). De faser som barnet går 

igenom under förskoleåldern är mognadsbestämda rörelser, som exempelvis rulla, krypa, åla, stå 

och gå, samt grundläggande naturliga rörelser som till exempel springa, hoppa, kasta och hänga 

(ibid s. 85-86). Grindberg och Langlo Jagtøien anser att barns möjlighet att behärska de 

grundläggande fysiska färdigheterna och variationer av dessa har stor betydelse för deras motoriska 

utveckling och förmåga att leka. Grundläggande fysiska färdigheter är till exempel springa och 

tvärstanna, hoppa på olika sätt, klättra och hänga, kasta och fånga. Dessa färdigheter bidrar till att 

utöka barnets möjlighet att leva ut sitt rörelsebehov i exempelvis leken (2000, s. 83). Fysisk 

aktivitet och rörelse stödjer vårt lärande och det bör finnas samverkan mellan boklig bildning, det 

vill säga det vi lär oss i teorin, och de erfarenheter vi får genom våra sinnen. Szczepanski menar att 

”Uterummet blir ett sätt att lära, på samma gång objekt för lärandet, och en del av lärprocessen.” 

(2007, s. 14). 

 

Langlo Jagtøien et al tar upp att det är viktigt att barnen känner motivation till att utföra fysiska 

aktiviteter. Barnen bör få kroppsliga utmaningar utifrån sina egna förutsättningar, vilket kan hjälpa 

dem bemästra nya rörelser och samtidigt väcka nyfikenhet och ge positiva upplevelser om kroppen. 

Barn som är trygga i sina kroppar visar oftare större uthållighet när det gäller att klara av fysiska 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kan med fördel vara spänningsfyllda för att utmana barnen på bästa 

sätt (2002, s. 133-134). Knutsdotter Olofsson menar att barn älskar att träna på att behärska sina 

kroppar och deras egna framsteg gör dem stolta och bidrar till känslan av att de kan (2009, s. 86). 

Grindberg och Langlo Jagtøien menar att barn utvecklar tillit till sig själva med hjälp av fysisk 

aktivitet och barn med god motorik har lättare att samspela med andra och får oftare möjlighet till 

inträde i lekar. När barn har ett positivt förhållande till sin kropp kan de delta i olika sorters lekar 

och får även bättre förutsättningar för att kunna samspela med den fysiska miljön. Vidare menar de 

att barn som känner trygghet till sin kropp har lättare att känna social trygghet och tillit till andra än 

de barn som är osäkra i sina fysiska rörelser (2000, s. 16 och s. 61). 

 

Osnes et al påtalar att förskolan bör organiseras på sådant sätt att barnen får möjlighet att erfara 

olika fysiska aktiviteter. Vidare menar de att det är genom kroppen och rörelserna som barn lär och 

att målet bör vara att barnen får bra motoriska upplevelser oberoende av exempelvis kön, ålder och 

etnicitet. Barn är sin kropp och motorisk inlärning har även ett egenvärde som man måste komma 
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ihåg (2012, s. 124). Grindberg och Langlo Jagtøien påpekar betydelsen av att barn får goda och 

positiva upplevelser av fysisk aktivitet i de yngre åldrarna för att på så sätt kunna delta i olika 

fysiska aktiviteter senare i livet. Vidare skriver de att förskollärare behöver ha kunskap om barns 

fysiska utveckling och växande, den motoriska utvecklingsgången, sinnenas betydelse för rörelse 

samt sambandet mellan motorik och lärande (2000, s. 21-22). 

 

Sammanfattningsvis menar Grindberg och Langlo Jagtøien att det är viktigt för barnen att känna att 

fysisk aktivitet är en källa till glädje. Detta har nämligen betydelse för barnets självuppfattning, 

kroppskontroll och kroppsuppfattning vilka är viktiga förutsättningar för barns möjlighet till 

inlärning av färdigheter och begrepp. De påtalar även vikten av att barnens upplevelser av fysisk 

aktivitet är positiva för att de ska bli förtroliga med sina kroppar (2000, s. 63-64). 

Fysisk aktivitet kopplat till utevistelse, utemiljön och dess material 

I den svenska förskolan anses utomhusaktiviteter vara en förutsättning för barns individuella 

utveckling. Naturen är ett viktigt begrepp och enligt läroplanen ska vi lära barnen att människan 

och naturen hänger ihop och är beroende av varandra, som en del i den hållbara utvecklingen. 

Utemiljön på förskolegården bör utformas i enlighet med vad man vill att barn ska erfara och 

vilken kunskap de ska få möjlighet att erövra, känna och uppleva (Niklasson & Sandberg 2010, s. 

493). Mårtensson menar att i och med att barn i allt mindre utsträckning vistas utomhus i sin 

närmiljö hemma, spelar förskolegårdarna en allt större roll när det gäller att ge barnen möjlighet till 

en vardaglig utomhusvistelse och chans att röra sig i naturen (2012, s. 225). Eftersom barn 

tillbringar den bästa tiden på dagen, när det är dagsljus, på förskolan menar Grindberg och Langlo 

Jagtøien att förskolan måste ge dem möjlighet att dagligen vara fysiskt aktiva utomhus. De påpekar 

även att pedagogerna måste ha kunskap för att kunna erbjuda barnen de rätta förutsättningarna för 

fysisk aktivitet på förskolegården (2000, s. 80). 

 

De Jong påtalar att allt mänskligt liv sker i en fysisk miljö, det pågår ett ständigt samspel mellan 

individen och den fysiska miljön. Människans kropp och hälsa påverkas av miljöns egenskaper 

samtidigt som individen påverkar miljön genom sin närvaro. Förskolegårdens utformning med 

exempelvis vegetation, lekmaterial och avgränsningar som exempelvis staket, inverkar på barnens 

möjlighet till utveckling och lärande.  Vidare menar hon att det finns en risk att den konkreta 

fysiska miljön får för lite uppmärksamhet eftersom ”rum” och ”miljö” används alltmer som en 

metafor tillsammans med lärande (2010, s. 254-255). Osnes et al tar upp miljön som ”den tredje 

pedagogen” eftersom de menar att miljön och det fysiska rummet erbjuder barnet möjlighet att 

utmana sig självt och på så sätt kan anses vara undervisande. Miljön bidrar till att ge barnen 

utmaningar och möjligheter att utifrån de egna förutsättningarna öva och pröva nya rörelser och 

övningar. Övning ger färdighet och om barnet tillåts öva ofta får de chans att utvecklas och bli 

bättre (2012, s. 47). Lundegård et al menar att i naturmiljön är inte barnens rörelser 

prestationsinriktade, utan barnet tillåts öva och använda kroppen som hen själv vill, vilket bidrar till 

att rörelserna känns meningsfulla och kroppen värdefull. Vidare menar de att det är viktigt att 

barnen får erfara och uppleva sin kropp här och nu och vid utevistelse i naturmiljö är detta lättare 

eftersom det är mindre prestation och prestige i aktiviteterna där (2004, s. 179 och s. 182). Genom 

aktiviteter i olika slags miljöer kan barnen få möjlighet till goda motoriska upplevelser där deras 

koordinationsförmåga och fysiska egenskaper kan utvecklas och bidra till en känsla av kompetens 

(Osnes et al 2012, s. 95). Grahn et al påpekar att kroppens samspel med den fysiska miljön ligger 

som grund för barnets motoriska utveckling (1997, s. 12).  
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Grahn et al, vars studie var den första i Sverige som genomfördes där forskare sökte efter samband 

mellan lekens och utemiljöns betydelse för barns motoriska utveckling, menar att barn får 

erfarenheter genom att vistas utomhus oavsett hur den fysiska miljön är utformad. Det som finns i 

miljön där barnen vistas bidrar till deras erfarenheter. De återger ett exempel med ett barn som efter 

mycket övande äntligen klarar av att själv klättra upp på en stor sten och balansera högst där uppe. 

Barnet är då fylld av tillfredsställelsen av att ha klarat av något nytt och är därmed 

erfarenhetsmässigt rikare än om stenen inte hade funnits där (1997, s. 9). Resultatet i deras studie 

visade på att barn som hade tillgång till skogsmiljö på förskolegården var vigare, starkare och hade 

bättre balansförmåga än barnen på den traditionella förskolegården utan naturmiljö. 

 

Förskolegårdarnas utformning har en direkt betydelse för hur fysiskt aktiva barnen är och 

utemiljöer som är gröna, rymliga och varierade är att föredra framför andra (Mårtensson 2012, s. 

225). Nelson menar att rörelse är glädje och att regelbunden fysisk aktivitet och utevistelse i 

gynnsamma miljöer minskar stress och har en positiv påverkan på hälsan (2007, s. 114-115). Även 

Szczepanski tar upp att förskolegårdar med naturpräglad, varierad grön miljö stimulerar barn till 

högre lekkvalitét där de får möjlighet att utveckla sin koncentrationsförmåga, är friskare och leker 

mer variationsrikt jämfört med barn i sterila, artificiella utomhusmiljöer. Vidare menar han att 

barnen ges stor rörelsefrihet, leken är både mer konkret och rörlig och dessutom kommunicerar 

barnen mer med kroppen när de vistas ute (2007, s. 23-24). Även Mårtensson tar upp flera aspekter 

som barnen gynnas av i leken i en grön utomhusmiljö. De kan röra sig mer fritt, det sociala 

samspelet underlättas av att konkurrensen om material minskar eftersom naturmiljön erbjuder en 

mängd olika saker att leka med som pinnar, kottar, stenar och så vidare. Både platsers användning 

och lekens tema växlar i den gröna utomhusmiljön. Barnen kan utifrån sin egen utvecklingsnivå 

anpassa sig till lekens villkor och har större chans att välja om de bara vill iaktta leken eller ansluta 

sig till den. De kan även pröva sig fram själva efter att ha sett andra barn leka, men barnen kan 

även leka på en annan plats och ändå anse att de är med i leken (Mårtensson 2012, s. 227-228). 

 

I studien som Niklasson och Sandberg genomförde ville de undersöka hur barnen själva uppfattade 

utemiljön och dess material på förskolegåden, vad de tyckte om att göra där samt vilka 

samspelsmöjligheter som miljön erbjöd. Utifrån förbestämda påståenden om förskolegårdens 

material och platser genomfördes barnintervjuer under promenader runt förskolegården. Barnen 

fick med hjälp av glad/ledsen gubbe hålla med respektive inte hålla med om platsen eller 

lekmaterialet var rolig att vara på och/eller leka vid eller inte. Barnintervjuerna kompletterades 

även med observationer av barnens aktiviteter. Niklasson och Sandberg menar vidare att de som 

planerar förskolgårdar rimligen borde ha kunskap om barnens uppfattningar om densamma, varför 

deras studie gav värdefull information om barnens perspektiv (2010, s. 487-489). Slutsatsen i 

studien var att när barnen själva uppfattar vilka funktioner och möjligheter som förskolegårdens 

utformning och dess material erbjuder dem, när det gäller till exempel lekar och andra aktiviteter, 

kan dessa påverka barnens handlingar och lärande. Barnen behöver ha en förståelse för vad och 

varför deras utemiljö ser ut som den gör. De tar även upp att barnen behöver tillägna sig 

erfarenheter från naturen som en del i sitt livslånga lärande (ibid s. 494). 

 

Slutligen tar Grindberg och Langlo Jagtøien upp att pedagogerna måste se till att förskolegården 

erbjuder spännande situationer och aktiviteter genom att vara öppna för möjligheter som uppstår, ta 

tillvara på barnens önskningar och stödja dessa. Positiva krafter måste råda på förskolan och på så 

sätt kan även torftiga förskolegårdar erbjuda barnen möjlighet till roliga, meningsfyllda fysiska 

aktiviteter (2000, s. 99). Miljön kan ses både som en inspirationskälla till barnens lekar men även 
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som ett hinder för hur lekar kan utvecklas och påverkar på olika sätt det som sker på gården (Grahn 

et al 1997, s. 94).   

Sammanfattning litteraturöversikt 

För att barn ska utvecklas motoriskt och få möjlighet att träna på de motoriska grundfärdigheterna 

krävs förskolegårdar med miljöer som erbjuder ett variationsrikt material där barnen kan öva sina 

kroppar utifrån sin egen förmåga. I gröna miljöer med varierande underlag stimuleras barnen och 

förutsättningar finns för att de ska bli förtroliga med sina kroppar och ta med sig ett positivt 

förhållande till sin egen kropp och bli medvetna om vikten av att röra på sig. Mårtensson menar att 

utemiljöerna behöver ha många miljöerbjudanden, det vill säga förskolegården ska kunna erbjuda 

många olika och varierande saker för barnen att göra. Om förskolegården berikas med 

variationsrikedom skapas olika förutsättningar för barnen att vara fysiskt aktiva. Avslutningsvis 

påpekar hon att ” En rejäl tomt med mycket träd och buskar där strukturer för lek och social 

samvaro är väl blandade med naturelementen” är det som behövs för att sätta igång barnens fysiska 

aktiviteter (2009, s. 184-185). Sammanfattningsvis påpekar De Jong att det hela tiden pågår en 

pendling mellan olika tankar inom förskolans miljö, dess utformning och synen på verksamheten. 

När det gäller utemiljön växlar dess betydelse mellan att vara en plats för barns fria lek och en 

miljö för lärande (2010, s. 257). 
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Tidigare forskning 

Följande avsnitt kommer behandla vad tidigare forskning säger om barns möjlighet till fysiska 

aktiviteter på förskolegården. Förskolegårdarnas utformning när det gäller storlek, nivåskillnader, 

underlag och vilka material som erbjuds, sätts i relation till hur dessa bör vara utformade för att på 

bästa sätt gynna barns fysiska aktivitet. Avgränsning har gjorts såtillvida att ur det insamlade 

materialet, har enbart delar som rör barns fysiska aktivitet på förskolegården valts ut. Andra delar 

med hälsoaspekter såsom UV-strålning, barns BMI och förebyggande av sjukdomar har valts bort. 

 

Pagels och Raustorp visar i sin studie att en bra utformad förskolegård främjar den fysiska 

aktiviteten hos barn och gynnar både omfattningen av den och barnens hälsa. De hänvisar till 

tidigare forskning som påtalar att de aktivitetsmönster som grundläggs i förskoleåldern tas med upp 

i vuxen ålder och att barn bör röra på sig måttligt eller intensivt mellan 60-180 minuter om dagen. 

Vidare menar de att det är i förskolan som det går att påverka barns beteendemönster och 

förskolemiljön bör därför utformas så att den blir gynnsam för barnen. Motorn i barns utveckling är 

rörelse och lek och ”att springa, klättra och hoppa är ett led i den verbala, emotionella och sociala 

utvecklingen” (2013 s. 510-511). I sina undersökningar har de använt sig av metoden CARS som 

står för Children´s Activity Rating Scale. I metoden används en form av stegräknare och 

accelerometrar som både mäter stegantal och barnens kroppsrörelser där bålen är stilla, som 

exempelvis vid cykling. Den registrerar även stigande intensitetsgrad vid barnens aktiviteter. Vid 

dessa undersökningar genomfördes även observationer av barnens aktiviteter och var dessa ägde 

rum på förskolegården (ibid s. 512-513). Resultatet i studien visade att förskolor med en större gård 

(ca 3700 m² och ungefär 53 m²/barn) genererade barn som rörde på sig avsevärt mer än vad barn på 

förskolor med mindre gårdar (1000 m² och ungefär 18 m²/barn) gjorde. Pojkar rörde generellt på 

sig mer än flickor men inga barn på någon av förskolorna kom upp till den rekommenderade 

mängden 60 minuters måttlig eller intensiv rörelse om dagen. Deras slutsats är att barn inte får sitt 

rörelsebehov tillfredsställt under den dagliga vistelsen på förskolan, varken vid utevistelse större 

delen av dagen eller sammantaget inom- och utomhus (ibid s. 514-516). 

 

Mårtensson har utarbetat ett verktyg för att mäta hur förskolegårdens utformning påverkar barnens 

möjlighet till vidlyftig lek. Vidlyftig lek kan beskrivas som barnets möjlighet att i miljön kunna 

upptäcka och utforska naturens äventyrliga dimension där ”naturens innehållsrikedom och 

processer bidrar till mångfald, variation och förändring och sociala situationer av en mer öppen och 

flexibel karaktär”. Hon menar att för att kunna skapa säkra och hälsofrämjande lekmiljöer utomhus 

behöver man ta hänsyn till och ha en förståelse för den vidlyftiga lekens hälsoeffekter som uppstår i 

samspelet mellan barnet och lekmiljön. På förskolegårdar med bra utemiljö finns det många olika 

miljöerbjudanden för barnen, som att till exempel hoppa, springa, klättra och balansera. Det är 

utemiljöns morfologi, hur markens struktur och textur som olika stammar, rötter, stenar är 

uppbyggd, som ger grundförutsättningar för barnens möjlighet att träna och öva sin kropp (2013, s. 

503-504). Verktyget OPEC, Outdoor Play Environment Categories, står för tre miljödimensioner 

där man med en graderad skala mäter förskolegårdens kvalitet som hög eller låg. Förskolegården 

värderas på en skala 1-3 och det som värdesätts är hur stor den för barnen tillgängliga utomhusytan 

är, uppdelningen av den, det vill säga hur stor andel yta som täcks av buskar, träd eller kuperad 

terräng, och den tredje dimensionen handlar om hur integrationen mellan vegetation, öppna ytor 

och lekytor ser ut. Med hjälp av detta verktyg ges information om lekens miljöförutsättningar och 

bidrar därmed till att en bedömning kan göras om utemiljöns förmåga att inverka på barnen så att 
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hälsofrämjande lekar kan utvecklas. Likaså kan dessa miljödimensioner förmedla ett 

barnperspektiv på utemiljön så att användning och utveckling av förskolegårdar bidrar till en 

hållbar samhällsutveckling (ibid s. 504-508). 

 

Utevistelsen på förskolor domineras av fri lek och man kan anta att utemiljöns fysiska egenskaper 

inverkar på hur mycket barnen rör på sig (Boldemann 2013, s. 530). I sin studie använde sig 

Boldemann av Mårtenssons tidigare beskrivna OPEC-verktyg och med hjälp av stegräknare och 

accelerometrar undersöktes barnens fysiska aktivitet i tid, intensitet och på vilka platser barnen 

rörde sig. Resultaten i denna studie visade att flickor i genomsnitt bör ta 12000 steg och pojkar 

15000 steg per dag för att barnen ska komma upp i den rekommenderade mängden av daglig fysisk 

aktivitet. Likaså visade det sig att på förskolegårdar med stor yta, så kallade högpoängmiljöer, där 

marken var kuperad och växtligheten användes i barnens lekar, ökade barnens fysiska aktivitet med 

över 20 % jämfört med lågpoängmiljöer, det vill säga andra typer av förskolegårdar där utemiljön 

klassats lägre (ibid s. 532-533). 

 

I sin studie undersöker Sandseter vad den fysiska utomhusmiljön erbjuder och inbjuder det enskilda 

barnet till och menar att barnens upplevelser är olika beroende bland annat på individens 

kroppsstorlek, kompetens och mod. Två förskolegårdar jämfördes där den ena var en traditionell 

gård med gungor, klätterställning, gungbräda och sandlåda och den andra en naturgård med träd, 

stockar, stenar, kullar och klippor. Studiens resultat pekar på att en förskolegård med naturlig miljö 

ger barnen möjlighet till mer intensiv, varierad fysisk aktivitet och mer utmanande lekar än vad en 

traditionell lekplats med lekredskap gör (2009, s. 439 och s. 445-446). Sandseter anser även att 

barn bör få möjlighet att erfara risky-play, aktiviteter med risktagande, och delar upp dem i 

kategorierna; barns möjlighet att utforska höjder, uppleva hög fart, utforska sina gränser för vad 

som är farligt, pröva att använda vanliga verktyg, kämpa samt testa att vara själv (ibid s. 441). 

 

Stroli och Hagen har i sin studie studerat huruvida barnens fysiska aktiviteter ändrades om barnen 

hade utevistelse på den traditionella förskolegården jämfört med när de var ute i naturen. De 

använde sig av ActiGraph, en accelerometer som registrerade barnens vertikala rörelser. Resultatet 

visade att barnens fysiska aktiviteter inte skiljde sig nämnvärt åt, det enskilda barnet rörde sig lika 

mycket eller lite oavsett i vilken miljö hen befann sig i. En av slutsatserna som drogs var att barnen 

under hela sin förskoletid hade vistats på samma förskolegård, vilket bidrog till att denna bekanta 

miljö inte erbjöd barnen något nytt, allt var redan utforskat och av den anledningen var de äldre 

barnen inte så fysiskt aktiva. Studien visade inte på några skillnader i barns fysiska aktiviteter på 

förskolegården kontra när de befann sig i naturmiljön, vilket kan tyda på att barnen redan tränat in 

ett beteende där de inte är så fysiskt aktiva på grund av att deras ordinarie förskolegård inte 

utmanade dem tillräckligt (2010, s. 449, s. 451 och s. 454). 

 

Eriksson Bergström tar upp att naturlig miljö är att föredra på förskolegården då denna miljö har 

fler användningsmöjligheter och barnen ses vara mer engagerade och kreativa i en sådan miljö 

jämfört med en statisk tillrättalagd gård. Likaså är barnens lek mer vidlyftig och de kan upptäcka, 

erfara och experimentera mera i den naturliga miljön där de även får möjlighet att ändra, omforma 

och utforma förskolegården själva, vilket bidrar till ökad lust och fysisk aktivitet hos barnen (2013, 

s. 21-23). Vidare påtalar hon att när barnen leker i skogen förhandlar och kommunicerar de mer 

eftersom naturmaterialet erbjuder fler tolkningsmöjligheter än traditionella lekredskap (ibid s. 179).   

 

I Niklasson och Sandbergs studie om barns uppfattningar om förskolegårdens utformning och deras 

samspelsmöjligheter med materialet blev resultatet att barn i 3-5-årsåldern tycker mest om att 



 

11 

 

klättra, hoppa upp och ner från olika materiella ting, springa och cykla på öppna ytor som tillåter 

detta samt gunga och hänga (2010, s. 490-491). 
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Teoretiska utgångspunkter 

På senare år har så kallad posthumanistisk eller postkonstruktionistisk teori börjat användas i 

förskoleforskning i syfte att synliggöra förskolans miljöer och material som medskapande av barns 

agerande, lärande och subjektskapande (se t.ex. Hultman 2011, Lenz Taguchi 2012, Palmer 2011 

och Sandvik 2013). Dessa teoribildningar går till stor del in i varandra och används för liknande 

syften av olika forskare. Inom posthumanistisk teori menar man att människan alltid och hela tiden 

är beroende av icke-mänsklig materialitet (se förklaring under nästa rubrik), som påverkar och 

formar vårt agerande och subjektskapande (Hultman 2011, s. 2). Postkonstruktionismen tas upp i 

skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Dessa 

perspektiv/synsätt är intressanta eftersom de öppnar upp för möjligheten att se vad som händer i 

samhandlandet mellan barnet och dess omgivning. Det finns alltså en relation mellan människan, 

miljön och det materiella. Palmer beskriver i detta stödmaterial att en av utgångspunkterna i 

postkonstruktionistisk teori är att tingen förstås som aktiva i sig själva och att miljöer och material 

kan ses som agentiska det vill säga vara igångsättare av skeenden, de får saker att hända. I och med 

ett postkonstruktionistiskt synsätt ses lärandet som sammanflätat och relationellt mellan den som 

lär, det som lärs och den fysiska miljön. Det innebär att även relationerna mellan material och 

människor är betydelsefulla och inte enbart det sociala samspelet och relationerna människor 

emellan (Palmer 2012, s. 26-27). Sandvik tar i sin avhandling upp materialets kraft att vara 

igångsättare till barns handlande och menar att människan är ihopkopplad med och beroende av 

bland annat tid, material och miljöer (2013, s. 16 och s. 18). 

 

I detta arbete utgår jag inte från posthumanistisk eller postkonstruktionistisk teori i sin helhet utan 

jag har valt ut ett antal begrepp som beskriver hur det materiella kan vara medskapare av mänsklig 

aktivitet och/eller görande, det vill säga som medskapare av skeenden. Det som jag finner 

intressant är att se vad som går att få fram utifrån dessa begrepp tillsammans med mina analyser av 

barnens fysiska aktiviteter vid den ordinarie utevistelsen på förskolegården. Material har länge lyfts 

fram som betydelsefullt för barns lärande och med dessa begrepp går det att uppmärksamma 

detaljer som man ofta förbiser när man till exempel tänker i termer av kontext. Eftersom jag inte 

funnit någon tidigare forskning om barns fysiska aktiviteter som utgår från dessa begrepp, blir det 

intressant att pröva dem i detta arbete. Här nedan förklaras dessa begrepp. 

Icke-mänsklig materialitet som medskapare av skeenden 

Hultman beskriver icke-mänsklig materialitet som allt som vi inte räknar som människor, 

exempelvis ytor, materiella ting, saker, miljöer, väder, ord och bakterier (2011, s. 13). De material 

som människan använder sig av och som får mycket att hända är aktiva agenter eller aktörer. Både 

människor och material kan således beskrivas som aktiva agenter eller aktörer. (Dessa begrepp 

kommer ursprungligen från Karen Barad respektive Bruno Latour, se Lenz Taguchi 2012, s. 22). 

Jag använder båda begreppen synonymt i detta arbete. Både miljöer och material kan förstås som 

agentiska det vill säga de kan få saker att hända, de får oss människor att göra saker, samspela och 

agera. Olika material kan både skapa vissa möjligheter samtidigt som de förhindrar andra. Rum och 

miljöer artikulerar, kommunicerar och uppmanar människan till olika handlingar. Hur vi 

organiserar miljöer som exempelvis förskolegården och de material som finns på den, påverkar 

alltså barnens handlande och har betydelser för hur de lär sig och agerar. Det går alltså inte att 
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bortse från att även de materiella tingen och miljöerna påverkar våra handlingar. Samspelet sker 

inte bara mellan människor utan även mellan människor och icke-mänsklig materialitet. Miljön och 

materialen samhandlar ständigt med människan. Samhandla betyder i det här sammanhanget hur 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer åstadkommer något, skapar något nytt eller något annat 

tillsammans. I samhandlingen mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer kan det icke-

mänskliga förstås som agentiskt. Att se på icke-mänsklig materialitet som medskapare av skeenden 

kan alltså förstås som att vi människor, tillsammans med allt runt omkring oss, påverkar våra 

handlingar och göranden, vilket gör samhandling till ett bra begrepp för detta. För att få syn på hur 

miljön och materialen ständigt samhandlar med människan behöver vi vidga vår blick. Agens kan 

enligt posthumanistiska och postkonstruktionistiska teorier uppstå i kopplingar människor emellan 

och mellan människan och icke-mänsklig materialitet. Agens uppstår i samhandlandet mellan dessa 

aktiva agenter och handlar om den handlingskraft som skapar förändring. Agens uppstår när något 

mer varaktigt sker (Hultman 2011, s. 31-32, Palmer 2011, s. 43-44, Lenz Taguchi 2012, s. 9, s. 12 

och s. 20-21) 

 

För att koppla dessa begrepp till en förskolemiljö väljer jag här att illustrera detta med ett par 

exempel. När ett barn kommer in i en korridor springer det nästan alltid per automatik. En korridor 

kan utifrån dessa begrepp sägas artikulera förslag eller uppmana barn att springa i den. Korridoren 

får barn att springa, den är agentisk, det vill säga den uppmanar och medverkar till detta skeende, 

alltså barnets görande. Korridoren, dess längd och fria yta, barnet med sina kroppsliga 

förutsättningar och golvets struktur samhandlar med varandra. Om detta springande pågår en längre 

stund och tillsammans med fler barn kan agens uppstå. Ett litet utrymme, som till exempel en låda, 

uppmanar barn att krypa in i den, lådans storlek hindrar samtidigt den kroppsligt större vuxne att 

göra detsamma eftersom utrymmet är för litet för denne. Det bör dock nämnas att vi vuxna inte 

längre uppfattar dessa uppmaningar på samma sätt som barnen. Detta kan bero på att vi är mer 

styrda av hur vi förväntas uppföra oss, vi har även mer erfarenhet av korridorer och små utrymmen 

än vad barnen har, vilket även det bidrar till att det inte är lika spännande för oss att göra detta.  

 

I detta arbete avgränsar jag mig till att se på förskolegårdarnas utformning och dess lekmaterial, det 

vill säga den fysiska miljön och de fysiska material som finns där, som exempelvis 

klätterställningar, stenar, asfalt och bollar och därmed tittar jag egentligen inte alls på ord, 

bakterier, djur och så vidare som också räknas till icke-mänsklig materialitet. Med hjälp av 

begreppen icke-mänsklig materialitet som agentiskt och medskapare av skeenden samt dessa aktiva 

agenters samhandlande med barnen, kommer jag titta närmare på mitt insamlade material gällande 

barns fysiska aktiviteter på förskolegården under den ordinarie utevistelsen.  
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Metod 

Genom observationer av barn och material under den ordinarie utevistelsen på förskolegården vill 

jag i detta arbete undersöka hur och på vilket sätt gårdens utformning i sig, samt hur lekmaterialet 

uppmanar barnen till fysisk aktivitet. Jag vill även se vad de materiella tingen gör med barnen när 

de är fysiskt aktiva, det vill säga materialets deltagande och medskapande i barnens fysiska 

aktiviteter. Förskolegårdarna där observationerna äger rum är utformade på olika sätt och jag vill 

undersöka om dessa olikheter är av betydelse för på vilka sätt barnen övar på de motoriska 

grundfärdigheterna springa, hoppa, rulla, klättra och balansera. Observationerna kompletteras med 

samtalsintervjuer med tre förskollärare vid dessa förskolor. Jag vill ta reda på om de anser att 

gårdens utformning påverkar barnens möjlighet till fysisk aktivitet, eller om det är de som 

pedagoger som ger barnen förutsättningar till fysisk aktivitet för att sedan jämföra deras 

uppfattningar om detta.  Jag vill även få en bild av på vilka sätt förskollärarna uppfattar att barnen 

är fysiskt aktiva. I avsnitten Intervju respektive Observation går jag in närmare på detta. I 

litteraturöversikten samt tidigare forskning valdes litteratur och artiklar ut som behandlar vikten av 

att barn är fysiskt aktiva samt hur förskolegårdens utformning påverkar barns möjlighet till fysisk 

aktivitet. 

Datainsamling  

Observationerna genomfördes i de intervjuade förskollärarnas barngrupper under barnens ordinarie 

utevistelse på respektive förskolegård. Vid observationerna antecknade jag vad barnen gjorde för 

fysiska aktiviteter och vilka materiella ting de samhandlade med och vad dessa gjorde med barnen. 

Barnen vid förskola 1 observerades vid två tillfällen, en timme varje gång. Intervjun med 

förskolläraren på denna förskola genomfördes veckan efter. Detta förfarande medförde att jag 

kunde ställa specifika frågor om händelser jag noterat. Observationen vid förskola 2 gjordes två 

veckor efter intervjun med förskolläraren, dock visade förskolläraren runt mig på gården innan 

intervjun, vilket medförde att jag fick en god uppfattning om vad barnen gjorde och förskolans 

upplägg inför observationen. Vid förskola 3 genomförde jag observationen först och intervjun 

direkt efteråt. Vid intervjuerna förde jag anteckningar och ljudinspelning användes för att på så sätt 

kunna komplettera mina anteckningar vid ett senare tillfälle. 

Urval och avgränsning 

Inför detta arbete valde jag att undersöka tre förskolor som har olikt utrustade förskolegårdar, 

eftersom jag anser det intressant att jämföra vilka förutsättningar för fysisk aktivitet som ges barnen 

och vad de materiella tingen gör med barnen i dessa olika utemiljöer. Jag valde att inte genomföra 

barnintervjuer, eftersom jag är intresserad av att istället observera barnens aktiviteter utomhus. På 

första förskolan observerade jag alla barn som var ute vid de två observationstillfällena. Vid de två 

andra förskolorna observerade jag endast de barn som tillhörde de intervjuade förskollärarnas 

barngrupper och därmed inte alla barn på dessa förskolor. Jag valde bort användning av tekniska 

hjälpmedel såsom videoinspelning och fotografering med kamera vid observationerna. Dels på 

grund av den mer omfattande mängd material som skulle tillkomma och för att detta är ett 

tidsbegränsat arbete och dels beroende på de etiska aspekterna som då skulle bli svårare att få till 
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stånd. Vid användning av tekniska hjälpmedel vid observation, exempelvis videokamera finns det 

andra etiska krav att förhålla sig till och följa än vid en observation med block och penna. Även det 

insamlade data blir större och kräver ett mer omfattande efterarbete (Hammar Chiriac & Einarsson 

2013, s. 28-29). 

Observation som metod 

Observationer går ut på att så objektivt som möjligt observera och anteckna sina iakttagelser för att 

sedan objektivt och korrekt tolka informationen man fått (Bell 2006, s. 191). Jag har gjort 

observationer på tre olikt utrustade förskolegårdar för att undersöka om gårdarnas olika utformning 

ger barnen olika förutsättningar till fysisk aktivitet. Observationerna har gjorts med hänsyn till 

varje enskild förskolas planerade verksamhet och förlagts när de observerade barngrupperna haft 

sin ordinarie utevistelse. Mitt fokus under observationerna var att studera materialets deltagande 

och medskapande i barnens fysiska aktiviteter. Detta betyder att jag inte tittade specifikt på barnen 

utan på materialets samhandlande med dem. 

 

Det är viktigt att innan observationen gå igenom vad man ska observera, vad man vill veta, är 

intresserad av och varför observationen är rätt metod för att ge de svar man efterfrågar (Bell 2006, 

s. 187). Vid mina observationer av barns fysiska aktivitet vid den ordinarie utevistelsen på 

förskolegården valde jag att observera vilka fysiska aktiviteter barn gör som är kopplade till de 

motoriska grundfärdigheterna springa, hoppa, rulla, klättra och balansera samt vilka lekredskap de 

använder sig av, för att få syn på lekredskapens agens. Genom observationerna fick jag möjlighet 

att se vad barnen faktiskt gör, istället för vad de intervjuade förskollärarna berättar om det. 

Observationer bygger på vad som faktiskt händer och inte på det människor säger att de gör eller 

tänker. Vid en observation delges observatören information genom deltagarnas handlande 

(Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s. 27; Bell 2006, s. 187). 

 

Det finns olika sätt att observera, Hammar Chiriac och Einarsson tar bland annat upp 

teorigenererande observationsstudie, vilket ska hjälpa till att producera ny kunskap. I en 

teorigenererande observationsstudie vill man via insamlad data få syn på nya aspekter eller 

upptäckter i den empiriska verkligheten, kunskapen växer fram ur empirin. Materialet analyseras 

och tolkas och ur detta lyfts intressanta mönster fram (2013, s. 18-20). Jag använder mig av detta 

observationssätt vilket betyder att jag arbetat induktivt, eftersom jag via insamlade data vill få en 

bild av det jag studerat. Det är det insamlade materialet som ligger till grund för min bearbetning 

och tolkning och som jag utgår från i min analys. 

 

Hammar Chiriac och Einarsson tar upp låg och hög grad av struktur vid observationer. Vid hög 

grad av struktur har observatören ett observationsschema som ligger till grund för undersökningen 

och i förväg bestämt vad som ska registreras och vilka kategorier och situationer som är relevanta. 

Låg grad av struktur används i utforskande syfte där observatören löpande skriver utförliga 

anteckningar och registrerar så mycket som möjligt under observationen och materialet kan sedan 

analyseras utifrån olika utgångspunkter (2013, s. 20-23). Under mina observationer var jag 

intresserad av att se hur lekmaterialen påverkar barnens möjligheter till fysiska aktiviteter som 

involverar de motoriska grundfärdigheterna och antecknade det jag såg barnen göra i samverkan 

med både de fasta och lösa lekmaterialen, jag hade därmed en låg grad av struktur. En risk vid 

observationer är att observatören filtrerar materialet och lägger in privata tolkningar, men om 

observatören är medveten om dessa risker och fokuserar på att vara objektiv i sina bedömningar är 
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det större chans att bias/skevheter inte uppstår (Bell 2006, s. 188). Hammar Chiriac och Einarsson 

tar upp olika observatörsroller, där observatör som deltagare beskrivs som att observatören är känd 

av gruppen men inte aktivt deltar i gruppens arbete (2013, s.30). Barnen som jag observerade var 

medvetna om att jag var där för att observera och anteckna vad de gjorde och därför inte skulle vara 

med i deras aktiviteter. Detta medförde att jag även såg att barnen lekte och gjorde saker som de 

förmodligen vanligtvis gör när de är ute på gården, det vill säga de lekte lekar och grävde i 

sandlådan, lekte affär och andra olika rollekar, undersökte och utforskade olika saker samt andra 

aktiviteter som inte är kopplat till de fysiska aktiviteter som jag tittade efter. 

Intervju som metod 

Jag har intervjuat en förskollärare på varje förskola där observationerna har ägt rum. Detta för att få 

ett komplement till mina observationer samt för att kunna jämföra mina resultat med den tidigare 

forskning som redovisats i tidigare avsnitt. Bell tar upp att en av fördelarna med intervju är dess 

flexibilitet eftersom följdfrågor kan ställas och svaren utvecklas och fördjupas när så behövs (2006, 

s. 158). 

 

Esaiasson et al menar att det vid samtalsintervjuer finns möjlighet att ställa följdfrågor och 

registrera svar som är oväntade. Samtalsintervju kan liknas vid ett interaktivt samtal mellan 

intervjuaren och den intervjuade, där man vill få reda på svarspersonens tankar, uppfattningar och 

föreställningar om det valda ämnet. Frågorna kan utgå från teman och det är en fördel att ställa 

samma eller liknande frågor till alla intervjupersoner för att kunna jämföra och kartlägga olika 

uppfattningar som finns inom området. Frågornas ordningsföljd och formuleringar kan dock skilja 

sig åt beroende på hur samtalsintervjun fortskrider. Utifrån kartläggning av intervjupersonernas 

uppfattningar om ett visst område kan man utveckla begrepp och definiera olika kategorier. Det är 

inte de enskilda intervjupersonerna som står i centrum utan deras uppfattningar inom det valda 

området (Esaiasson et al 2012, s. 228-229, 283 och 291). Vid mina tre samtalsintervjuer utgick jag 

från samma teman när jag ställde de frågor (se bilaga) jag bestämt i förväg, för att kunna jämföra 

vad de intervjuade förskollärarna hade för uppfattningar om barns möjlighet till fysisk aktivitet på 

förskolegården. Då förskollärarna gärna berättade hur de tänker, ställdes inte frågorna på samma 

sätt eller i samma följd vid de olika intervjuerna, utan jag anpassade dem och ställde följdfrågor för 

att få till en så bra samtalsintervju som möjligt. Detta arbetssätt underlättar också när man har 

begränsad tid till sitt förfogande. De olika intervjuerna pågick mellan 25 och 45 minuter. 

 

Esaiasson et al ger tre råd att följa och beskriver vad man bör tänka på när man väljer sina 

intervjupersoner. För det första bör man välja någon man inte känner för att det är lättare att hålla 

en vetenskaplig distans och den intervjuade kan öppna sig mer.  Det andra rådet rör hur många 

personer man bör intervjua där ett färre antal är att föredra. Det tredje rådet handlar om att 

respondenterna inte ska vara subjektiva experter eftersom man vill veta vad gemene man har för 

uppfattningar (2007, s. 292). Jag har valt att intervjua förskollärare på tre förskolor vars gårdar jag i 

förväg visste var olikt utformade. Till viss del kände jag till de intervjuade förskollärarna innan, 

men eftersom jag inte har någon närmare relation till dem, anser jag att detta inte borde vara ett 

hinder för intervjuernas resultat eftersom det är deras tankar och uppfattningar om förskolegårdens 

utformning och barns fysiska aktiviteter som är i fokus. Ingen av de utvalda förskollärarna har 

någon uttalad expertkunskap om barns rörelse och hälsa varför det då blev naturligt att välja dem. 
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Ljudinspelning vid intervju kan vara att föredra om man i efterhand vill kontrollera något som sagts 

och när man ska göra en innehållsanalys eftersom man kan lyssna på svaren flera gånger och i 

samband med genomlyssningen sammanfatta och notera intressanta kommentarer (Bell 2006, s. 

165). Jag valde att göra ljudinspelningar av intervjuerna för att kunna närvara mer här och nu under 

själva intervjutillfället. I och med detta arbetssätt fanns möjligheten att gå tillbaka och lyssna på de 

olika svaren flera gånger för att uppfatta flera nyanser av det som sägs, vilket jag gjorde under 

resultatarbetet, då jag antecknade förskollärarnas svar utifrån de kategorier jag redovisar under 

avsnittet Resultat och analys. Vid intervjuer bör hänsyn tas till intervjupersonens behov och 

önskemål om plats och tid för intervju (Bell 2006, s. 168). Samtliga intervjuer har skett på 

förskollärarnas arbetsplatser och de har valt dag och tid för att intervjun ska passa in i deras 

respektive arbetsschema. 

Etiska aspekter 

I enlighet med de forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet finns det ett individskyddskrav 

som består av fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Informationskravet består i att alla berörda 

deltagare ska delges information om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att det insamlade 

materialet enbart används i forskningssyfte samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke att medverka. Är deltagarna 

minderåriga behövs oftast vårdnadshavarnas godkännande. Deltagarna ska veta att de kan avbryta 

sin medverkan utan att utsättas för negativa påtryckningar av forskaren. Konfidentialitetskravet 

betyder att det under inga omständigheter ska gå att identifiera enskilda individer, likaså är det 

viktigt att inte vara alltför detaljerad i sina beskrivningar så att individer går att identifiera. All data 

ska förvaras så att inga utomstående kan komma åt dem och de som ingår i forskningsgruppen bör 

skriva på en överenskommelse om tystnadsplikt. Även resultaten ska presenteras på ett sådant sätt 

att ingen identitet röjs. Nyttjandekravet betyder att de insamlade uppgifterna inte får användas i 

annat syfte än forskningen och informationen får inte vidarebefordras till exempelvis företag i 

marknadsföringssyfte. De etiska övervägandena handlar om att respektera deltagarnas integritet 

och att forskaren ska sträva efter ärlighet i sin forskning (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s. 42-

46; Vetenskapsrådet 2002 s. 7-14). Jag har i enlighet med forskningsetiska principer från 

Vetenskapsrådet tagit hänsyn till de olika krav som finns. De intervjuade förskollärarna och 

vårdnadshavarna till de observerade barnen har skriftligen blivit informerade om 

forskningsuppgiftens syfte. Förskollärarna har själva fått bestämma över sin medverkan och fått 

veta att de när som helst kan avbryta sin medverkan, likaså har vårdnadshavarna lämnat sitt 

samtycke till att deras barn medverkar. Alla medverkande har fått ett löfte om att de inte ska kunna 

identifieras eller beskrivas så att de kan identifieras, inte heller förskolorna ska beskrivas så att det 

går att identifiera dem. De insamlade uppgifterna kommer enbart användas för forskningsändamål. 

 

När det gäller etiska aspekter inom observation finns det vissa regler att hålla sig till. Hammar 

Chiriac och Einarsson tar upp forskaretik som handlar om hur forskaren hanterar sin roll som 

forskare och hur den insamlade informationen hanteras och publiceringen av densamma. Vidare är 

det forskarens uppgift att upprätthålla ärlighet i arbetet och inte fara med osanning, dölja resultat 

eller förvanska dem. Med forskningsetik menas forskarens förhållningssätt till deltagarna och hur 

individskyddskravet upprätthålls (2013, s. 41-42). I detta arbete har jag under observationerna, vid 

analysen och publiceringen av dem tagit hänsyn till den forskningsetik som finns. 
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Inför intervjuerna med förskollärarna har de fått ge sitt medgivande genom att skriva på en 

medgivandeblankett (se bilaga). De observerade barnens vårdnadshavare har fått tagit del av 

information om studien samt i de fall det varit nödvändigt lämnat sitt samtycke till densamma (se 

bilagor). 

Triangulering 

Genom att använda sig av fler än en datainsamlingsmetod för att kunna bekräfta eller ifrågasätta de 

resultat som framkommit kan man betrakta samma sak från olika synvinklar, det kallas 

triangulering (Bell 2006, s. 116). I detta arbete använder jag mig av observation och 

samtalsintervju och ställer detta mot tidigare forsknings resultat. 

Validitet och reliabilitet   

 

Validitet handlar om giltighet, det vill säga om undersökningens resultat utgör ett starkt stöd för de 

tolkningar som görs, vilka slutsatser som kan dras eller inte dras (Bell 2006, s. 117-118). Validitet 

är huruvida forskningsfrågan, datainsamlingen och analysen överensstämmer med varandra 

(Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s. 49). Med reliabilitet menas vilken tillförlitlighet 

tillvägagångssättet har. Vid en intervju är det av stor vikt för tillförlitligheten att en konkret fråga 

ges samma svar oavsett när den ställs (Bell 2006, s. 117). Vid observation gäller att observatören är 

konsekvent och användande av observationsschema kan underlätta reliabiliteten (Hammar Chiriac 

& Einarsson 2013, s. 49). Även ett observationsschema kan styra ens blick varför jag valde att 

skriva ner observationerna mera fritt. Utifrån mitt valda teoretiska perspektiv blir jag en del av det 

jag studerar vilket jag är medveten om. Jag anser att jag i detta arbete uppnår både validitet och 

reliabilitet. 

 

Det finns vissa aspekter som kan påverka observatörens observationsförmåga vilka måste tas 

hänsyn till vid tolkning och analys. Det handlar om förtrogenhet, att observatören endast ser det 

hen är van att se, tidigare erfarenhet, observatören ser det hen vill ska hända och inte det som 

faktiskt händer som kanske motsäger det tänkta resultatet och slutligen, nuvarande tillstånd, som 

handlar om observatörens fysiska tillstånd. För att få en pålitlig datainsamling krävs det att 

observatören är medveten om dessa tre aspekter men även att minnet och tolkningen kan påverka 

datainsamlingens riktighet (Hammar Chiriac & Einarsson 2013, s. 32). Under mina observationer 

försökte jag vara objektiv och öppen för det som hände. Jag antecknade det jag fick syn på och 

försökte inverka så lite som möjligt vid barnens aktiviteter. Min förförståelse för gårdarnas 

utformning och vad detta kan haft för effekter på min blick har jag varit medveten om. Det fanns 

inga hinder för mig att ta mig runt på de olika förskolegårdarna. 

Analysmetod 

I detta arbete har jag valt att använda mig av begreppen icke-mänsklig materialitet som agentiskt, 

samhandlande och medskapande vid analys av resultaten. Detta medförde att jag under analysen av 

mina observationer med hjälp av dessa tankeverktyg tittade på hur och vad de olika materialen på 

förskolegårdarna uppmanade barnen att göra, vilka skeenden och fysiska aktiviteter som blev till i 

samhandlingen mellan barnen och materialet (se vidare i avsnittet Resultat och analys). 
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Tankar kring metodval  

Tack vare att jag valde observation som huvudfokus i detta arbete fick jag möjlighet att ta del av 

händelser jag annars hade missat. Om mer tid funnits till förfogande hade dessa observationer med 

fördel kunnat utföras vid flera tillfällen och under längre perioder för att på så sätt kunna undersöka 

om barnens fysiska aktiviteter ändrades från en dag till en annan. Likaså hade användande av 

videokamera kunnat ge än mer information om vad barnen gjorde eftersom jag då kunnat titta på 

samma sekvens flera gånger. Syftet med observationerna har varit att se vad barn som grupp gör 

för fysiska aktiviteter, intressant kan också vara att se vad barn som individer gör i en annan studie. 

Intervjuerna med förskollärarna gav värdefull information och kan ses som ett komplement till 

observationerna. Förskollärarna kunde berätta om vilka fysiska aktiviteter de uppfattar att barnen 

brukar göra och som inte framkom under mina observationer. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt beskriver jag först de tre förskolegårdarna där jag gjort mina observationer för att 

sedan gå vidare och presentera resultaten för observationerna och intervjuerna samt mina analyser 

av dessa. I detta arbete benämns förskollärare även som pedagoger. Resultat och analys av 

observationen utgör huvudfokus och intervjuernas resultat och analys ska ses som ett komplement 

till detta.  

Beskrivning av förskolegårdarna 

För att konfidentialitetskravet ska kunna infrias och förskolorna inte ska gå att identifiera, nämner 

jag dem här som förskola 1, 2 respektive 3. 

Förskola 1 

Denna förskola har två gårdar, där det på den mindre gården finns två gungor omgärdade av ett 

staket, en lekstuga, några enstaka buskar och träd, två gungdjur samt en hemsnickrad bil. Här finns 

också långbänkar med bord intill husväggen. På den större gården finns en stor sandlåda, 

klätterställning med rutschkana, klätternät, lutande klättervägg och en brandstång. Det finns även 

en pilhydda, en grillplats med bänkar runt, en lekstuga, två hemsnickrade hästar, ett lektåg, ett litet 

lekhus och en gräsplätt med ett fotbollsmål. Ett stort träd har en bänk byggd runt stammen. Även 

här finns det långbänkar med bord. En snirklig bokstavsorm är målad på asfalten. Barnen har även 

tillgång till cyklar, bollar och målburar, hopprep, rockringar med mera. Förskolegårdarna är 

tillsammans ca 800 m² och på förskolan går det 34 barn vilket innebär att det är ungefär 23 m² yta 

per barn. 

Förskola 2 

På denna förskola har alla traditionella lekredskap såsom gungor och klätterställningar medvetet 

valts bort. Dock finns en liten rutschkana och ett litet klätternät passande de minsta barnen och ett 

traditionellt lekhus. Här finns en liten kulle med trappa och räcke, sandlåda samt mycket ofärdigt 

material såsom exempelvis bildäck, kabeltrummor, stubbar, lastpallar och plankor. Några träd och 

buskar finns planterade. På en avskild del av gården som ibland utnyttjas, finns även stora 

stenbumlingar. Gården består av stora gräsytor och en asfalterad slingrande gång. På den här 

förskolan har cyklarna tagits bort men det finns bollar, målburar och andra lekmaterial för barnen 

att tillgå. Förskolegården är ca 2500 m² och där går 66 barn, det blir ungefär 37 m² yta per barn. 

Förskola 3 

Denna förskola ligger på en höjd med en ganska brant sluttning ned mot en naturmiljö med träd, 

buskar, synlig rötter, stenar, stockar och stubbar. Förskolegården är avdelad i två gårdar där de 

yngre och äldre barnen har varsin gård, men de har möjlighet att utnyttja varandras gårdar. Min 

observation genomfördes på gården med de äldre barnen, varför det endast är den gården som här 

är beskriven. Där finns två sandlådor, en kompisgunga, hängmatta och gungdjur. Barnen har även 

tillgång till lösa material som exempelvis plankor, plastpallar, bollar och cyklar. På asfalten finns 

en hopphage ditmålad samt en ödla av trä. Det finns även långbänkar med bord för mellanmål. 
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Gården består till stor del av naturmiljön och den gräsbeklädda backen, men närmast 

förskolebyggnaden är gården asfalterad. Förskolegårdarnas totala yta är ca 3300 m² och där går 76 

barn vilket blir ungefär 43 m² yta per barn. 

Resultat observation 

Alla observationer gjordes på förmiddagen under de observerade barnens ordinarie utevistelse på 

respektive förskolegård. På förskola 1 gjordes observationer på båda gårdarna vid två tillfällen, en 

timme totalt varje gång. Vid förskola 2 och 3 gjordes observationer endast en gång på varje ställe, 

en timme respektive 30 minuter. Observationen på förskola 3 gjordes endast på de äldre barnens 

gård där den intervjuade förskollärarens barngrupp vistades. Under observationerna valde jag att 

fokusera på vilka fysiska aktiviteter barnen gör som är kopplade till de motoriska 

grundfärdigheterna springa, hoppa, rulla, klättra och balansera och vilka fasta respektive lösa 

material som uppmanar barnen att göra dessa motoriska rörelser. Därmed har jag inte tittat på alla 

de andra aktiviteter som till exempel, rollekar, lekar i sandlådan och så vidare som barnen gjorde 

under utevistelsen. 

Springa 

Barnen på förskola 1 springer över gräsmattorna, gruset och asfalten från en aktivitet till en annan 

och i tagar-lekar. På asfalten springer de på den målade bokstavsormen. Även barnen på förskola 2 

springer över gräsmattor, asfalten, gruset och på en slingrande asfaltsgång mellan olika aktiviteter. 

Några barn springer uppför och nedför den lilla kullen. På förskola 3 leker ett par barn parkour och 

springer uppför och nedför backen och genom terrängen i naturmiljön med dess rötter och stenar. 

Andra barn springer på den asfalterade gången och på en större asfaltsyta springer fyra barn när de 

sparkar boll. 

Hoppa 

På förskola 1 hoppar barnen upp på, ner från och över sandlådekanten. Barnen hoppar även ner från 

de olika bänkarna. På de bänkar som är utplacerade i en cirkel hoppar barnen även från en bänk till 

en annan. Från klätterställningen hoppar barnen ner från olika höjder och de hoppar ner när de 

hänger i armarna i brandstången. På förskola 2 hoppar ett barn mellan utlagda stenplattor och ett 

annat barn hoppar ner från en stor kabeltrumma. Två barn hoppar ner från toppen av det lilla 

klätternätet. På förskola 3 hoppar barnen ner från stora stenar och mellan olika stenar. 

Rulla 

Varken vid förskola 1 eller 2 såg jag under mina observationer barn som rullade. På förskola 3 

rullar flera barn nerför den branta backen. 

Klättra 

De flesta äldre barnen klättrade i klätterställningen på förskola 1. De klättrar i nätet både upp, ned 

och sidledes. Barnen, både yngre och äldre klättrar uppför den lutande klätterväggen. Barnen 

klättrar även runt på lektåget, upp och ner från de olika bänkarna samt på staketet runt gungorna. 

På förskola 2 observerar jag två barn som klättrar upp i klätternätet, andra barn klättrar upp och 

hänger ner från en trädgren. Flera barn klättrar på lastpallar som ligger huller om buller i en hög 
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samt upp på en koja byggd av lastpallar. Ett barn klättrar upp på en leksaksförvarningslåda och 

kryper fram uppe på den. Några barn klättrar upp på lekhustaket. Barnen jag observerar på förskola 

3 klättrar upp och ner från stora stenar och i de klättringsbara träden. 

Balansera 

På förskola 1 balanserar barn när de går runt på sandlådekanten. Några barn balanserar på 

bänkarna. På klätterställningens nät hänger ett barn och balanserar på magen genom att släppa taget 

med händer och fötter. Ett barn står och balanserar på staketet runt lekstugans veranda. Två barn 

står och balanserar på gungdjuren samtidigt som de gungar på dem. På förskola 2 balanserar ett 

barn på en planka som ligger över en kantsten. Ett annat barn går runt och balanserar på ett stort 

traktordäck. Ett tredje barn ligger på mage och balanserar uppe på stången högst upp på den lilla 

rutschkanan. På förskola 3 sitter två barn och balanserar på hängmattan. Några barn balanserar när 

de går på den nedgrävda stocken. 

Analys av observationerna 

Nedan analyserar jag mina resultat från observationerna utifrån de valda begreppen icke-mänsklig 

materialitet som agentiskt och medskapande av skeenden, i förhållande till de motoriska 

grundfärdigheterna springa, hoppa, rulla, klättra och balansera som barnen gjorde under sin 

utevistelse på förskolegården. Barnen, som även de är agenter som får saker att hända, sökte under 

mina observationer kroppsliga utmaningar på förskolegården och samhandlade med de icke-

mänskliga materialiteter som fanns där. 

Springa 

Utifrån mina observationer ovan går det tydligt att se hur olika material spelar stor roll för hur 

barnens springande sker. Den snirkligt målade bokstavsormen på asfalten på förskola 1 och den 

slingriga asfaltsgången på förskola 2 uppmanar barnen att springa sicksack. Dessa icke-mänskliga 

materialiteter kan därför sägas vara agentiska, alltså igångsättare av sicksack-springande, de får 

saker att hända. Om det inte funnits någon målad bokstavsorm eller om gången varit rak skulle 

förmodligen inte denna sorts springande förekommit på dessa ställen. På förskola 3 kan backen och 

terrängen tillsammans med farten och tyngdkraften ses som agentiska, de uppmanar barnen att göra 

aktiviteter som att springa uppför och nerför och leka parkour i naturmiljön. Terrängen i form av 

stenar, grenar, stubbar och snår artikulerar till barnen att ta sig över, under och förbi på olika sätt, 

vilket gör den till medskapare av dessa skeenden. Naturmiljön med dess innehåll, tyngdkraften och 

barnen med deras kroppsliga förutsättningar samhandlar och agens uppstår. Utan backen, dess 

lutning och tyngdkraften som genererar barnens fart och acceleration hade barnens springande lek 

inte blivit densamma. Dessa icke-mänskliga materialiteter är medskapare till barnens springande. 

Bollen som barnen sparkade på när de sprang runt på asfaltsytan är en aktiv agent eftersom utan 

boll skulle inte springande efter bollen ske, likaså kan asfaltsytan ses som medskapare till denna 

aktivitet. 

Hoppa 

Hoppande uppstod på ett flertal platser. Det som mest tycktes vara medskapande till att hoppande 

uppstod var sandlådekanter, bänkar, stenar, klätterställningen, klätternätet, stenplattor och en 

kabeltrumma. Hoppandet blev till på olika sätt beroende på materialets placering och utformning. 
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De olika materialens utformning spelar stor roll för hur barnens hoppande sker. Till exempel kan 

bänkarna som beskrivs på förskola 1 ses som aktiva agenter, deras placering gör att barnen inte 

bara hoppar ner från dem utan även uppmanas att hoppa emellan dem. Likaså är stenarnas 

placering på förskola 3 medskapare av hoppande mellan dem. Stenarnas placering, barnens 

kroppsstorlek, nivåskillnaderna mellan stenarna och riktningarna på barnens hopp bidrar till 

samhandlandet mellan barnen och stenarna och är avgörande för att barnen ska kunna hoppa mellan 

dem. De utplacerade stenplattorna på förskola 2 uppmuntrar även det fysiskt mindre barnet att 

hoppa mellan dem och är alltså medskapare till att hoppande mellan dem sker. Stenplattorna är 

låga, nivåskillnaden till marken är liten och de ligger nära varandra vilket gör att även barnet med 

en liten kropp och korta ben och inte fullt så utvecklade motoriska färdigheter uppmanas att hoppa. 

Om stenarna varit högre och placerade längre ifrån varandra, hade det lilla barnets hoppande inte 

varit möjligt på detta sätt. Den stora kabeltrumman med sin nivåskillnad till marken uppmanar 

endast de barn som har tillräckligt stor kropp, med långa ben och starka armar och som kan ta sig 

upp på kabeltrumman att hoppa ner från den. 

Rulla 

Backen uppmanar barnen på förskola 3 att rulla nedför den, vilket betyder att backen kan ses som 

aktiv agent och igångsättare av rullande. Backens olika lutning uppmanar barnen att testa att rulla 

och tyngdkraften gör att det blir skillnad i accelerationen i rullningarna och detta tillsammans är 

medskapare av rullande. Under mina observationer på förskola 1 såg jag inga barn som rullade, på 

denna gård finns det ingen backe. Inte heller på förskola 2 observerade jag barn som rullade, trots 

att där finns en kulle. Detta tolkar jag som att kullen under mitt observationstillfälle inte 

uppmanade barnen att rulla eller att det fanns andra aktiva agenter som pockade på barnens 

uppmärksamhet just då. 

Klättra 

Klättrande uppstod på många olika platser. Genom mina observationer kan man tydligt se hur de 

olika materialen uppmanar barnen till klättrande på olika sätt. Klätterställningen med den lutande 

klätterväggen och klätternätet, träden, stenarna, lektåget, lekhuset och lastpallarna kan alla ses som 

aktiva agenter och igångsättare av klättring. Klätterställningen uppmanar både de större och mindre 

barnen till klättrande. De större barnens storlek på kroppen och deras räckvidd gör att deras 

klättrande kan ske både på den lutande klätterväggen och i klätternätet. Klätternätet uppmanar 

barnen att klättra både uppåt, nedåt och sidledes vilket möjliggörs av barnens kroppsstorlek, deras 

koordinationsförmåga och storleken på nätets rutor. De mindre barnen, men inte de allra minsta, 

uppmanas av den lutande klätterväggen att klättra uppför den. Klätterväggens placering av stöd 

möjliggör de mindre barnens klättrande eftersom deras räckvidd, smidighet och styrka är tillräcklig 

i jämförelse med de allra minsta barnens ännu inte tillräckligt stora kroppar. 

 

Lekhuset på förskola 2 är agentisk och får klättrande att uppstå hos de barn som är tillräckligt långa 

och har rätt räckvidd. På förskola 1 uppmanar lektåget till klättring på olika sätt för olika barn, de 

kortare barnen klättrar upp på tåget och dess bänk, de lite längre barnen klättrar även över tågets 

väggar och ledstänger. Lektåget samhandlar alltså med barnen på olika sätt.  

 

Lastpallarna på förskola 2 och dess flexibilitet att byggas på olika sätt gör att barnen uppmanas att 

klättra upp på, ned för och över dem utifrån de egna kropparnas storlek och räckvidd. Lastpallarna 

är agentiska eftersom deras storlek, flyttbarhet och möjligheten att kombinera dem på olika sätt och 



 

24 

 

tillsammans med annat material, medverkar till att agens enkelt uppstår kring dem. Trädet med 

grenar i höjd som barnen når upp till uppmanar de barn som har långa ben och armar med hjälp av 

sin smidighet och styrka att klättra upp i det.  

 

På förskola 3 uppmanar de stora stenarna barnen att klättra på dem. Stenarnas storlek och utseende 

med skrevor på olika ställen erbjuder barnen olika klätteralternativ och medverkar därmed till 

barnens klättrande. Även de klättringsbara träden uppmanar barnen till klättring. Grenarnas 

placering i förhållande till varandra tillsammans med barnens längd på armar och ben, deras styrka, 

smidighet och balans möjliggör barnens klättrande. 

Balansera 

Det finns ett flertal lekmaterial på förskolegårdarna som kan ses som aktiva agenter och 

igångsättare till att balansera på olika sätt. Sandlådekanten, bänkar, staketet, rutschkanans stång, 

klätternätet, den nedgrävda stocken, traktordäcket, gungdjuren, hängmattan samt plankan är alla 

medskapare till barnens balanserande. Dessa olika icke-mänskliga materialiteter är agentiska och 

får olika sorters balanserande att ske.  

 

Sandlådekanten på förskola 1 är igångsättare för balanserande på fötterna, den uppmanar både de 

yngre och äldre barnen att balansera både gåendes och stående på en fot. Höjden på sandlådekanten 

och pelarna som håller upp soltaket samhandlar med barnen så de tillsammans kan åstadkomma 

balanserande. Barnens kroppar, hur de sätter upp foten på kanten samtidigt som de med handen tar 

stöd av en pelare möjliggör att barnen kommer upp på kanten och medverkar således till deras 

balanserande. Barnen balanserar även på de olika bänkarna. Bänkarnas höjd och barnens längd 

medverkar till att barnen balanserar en bit upp från marken. Storleken på klätternätets rutor 

samhandlar tillsammans med barnets kroppsstorlek, koordinationsförmåga och styrka så att 

balanserande på magen kan ske. Placeringen av staketet runt lekstugans veranda tillsammans med 

höjden på lekstugans tak uppmanar barnet att balansera på staketet och samtidigt hålla i taket. 

Gungdjurens placering på fallgruset, deras höjd och utformning tillsammans med storleken på 

barnens fötter och barnens motoriska färdigheter att kunna stå på ett vingligt underlag medverkar 

till att balanserande sker. 

 

Plankan på förskola 2 är agentisk, dess flexibilitet att flyttas och kombineras med annat material 

medverkar till att balanserande kan ske. Barnet uppmanas att balansera på plankan som på en 

vippbräda. I samhandlandet mellan plankan, kantstenen, barnets rörelser, balansförmåga och vikt 

samt tyngdkraften kan agens uppstå. Det stora traktordäcket med dess struktur och form uppmanar 

barnet att placera sina fötter på ett visst sätt för att balansera på det. Stången på den lilla 

rutschkanan uppmanar barnet att balansera på magen. Höjden på rutschkanan, stångens placering, 

storlek och rundning tillsammans med barnets kropp, dess smidighet och styrka samhandlar och 

åstadkommer balanserande.  

 

Hängmattan på förskola 3 är agentisk och medverkar till att balanserande uppstår. Barnens 

placering på hängmattan och på de sätt de manövrerar sina kroppar i förhållande till jordens 

dragningskraft och hängmattans gungning och fart medverkar till att de håller balansen och inte 

trillar ner. Den nedgrävda stocken uppmanar barn att balansera på den. Stockens form, dess 

rundning och nivåskillnad till marken medverkar till att barnen kan balansera. 
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Resultat intervjuer 

De tre intervjuade förskollärarna har alla mer än 20 års erfarenhet av arbete inom förskolan, två av 

dem har erfarenheter från andra förskolor än den de arbetar vid just nu, medan den tredje endast 

arbetat på sin nuvarande. Intervjuerna genomfördes i personalrummet på respektive förskollärares 

arbetsplats. För att de intervjuade förskollärarnas identitet inte ska framgå i enlighet med 

konfidentialitetskravet väljer jag att kalla förskollärarna vid fingerade, könsneutrala namn, då det i 

detta arbete inte är relevant om de är kvinnor eller män. Förskola 1´s förskollärare kallar jag för 

Alex, förskola 2´s Boo och förskola 3´s Cim. Jag har valt att redovisa resultatet av 

intervjufrågornas svar under nedanstående fyra temarubriker. 

Förskollärarnas tankar om förskolegårdens utformning och fasta lekmaterial 

Alex önskar att deras förskolegård var större och att det skulle finnas en kulle på den. Hen uttrycker 

att det är lagom många fasta lekredskap eftersom de är fördelade på de båda gårdarna. Dock saknar 

hen en nedgrävd stock, bildäck och stubbar som de tidigare hade på gården, men varit tvungna att 

ta bort efter kommunens inspektion. På Boos förskola vill de erbjuda barnen andra lekmaterial än 

traditionella lekredskap. Hen uttrycker att gården är lagom stor för dagens barnantal och att det är 

bra att där finns en liten kulle, hen saknar dock en tipi. Cim tycker att de har en bra utemiljö 

eftersom förskolegården erbjuder både naturmiljö, asfalterade ytor, en hög brant backe samt några 

fasta lekmaterial. Hen uppger att hen saknar en större gräsplätt att spela fotboll på, men barnen 

spelar i fallgruset där den numera borttagna klätterställningen var placerad. 

Förskollärarnas tankar om hur förskolegårdens utformning påverkar barns 
möjlighet till fysisk aktivitet 

Förskollärarna är överens om att förskolegårdens utformning påverkar barnens möjligheter till 

fysiska aktiviteter. De berättar alla tre att alla barnen springer, klättrar, hoppar och balanserar under 

utevistelserna, men medger även att olika barn rör på sig olika mycket. Vidare berättar de att 

barnen på de olika förskolegårdarna använder olika lekmaterial för att utföra exempelvis klättrande. 

Förskollärarna kompenserar det den egna gården inte erbjuder barnen genom att göra utflykter till 

närliggande områden, delvis för att barnen ska få mer motorisk träning. Alex och Boo uppger att de 

gör utflykter när det passar, både spontant och planerat och Cim påtalar att alla barngrupper på 

hens förskola gör utflykt till skogen en gång i veckan. Boo berättade under intervjun att barnen 

brukar rulla ner för kullen på hens förskola. Alex bekräftade att barnen på hens förskola inte brukar 

rulla på förskolegården utan att barnens rullande sker när de besöker lekparker med kullar i 

närområdet. 

Förskollärarnas tankar om vilka lösa material som inbjuder barnen till fysisk 
aktivitet 

Alex och Cim berättar att barnen har tillgång till cyklar, medan Boo berättar att de valt att ta bort 

cyklarna. Både Boo och Cim påtalar att det finns relativt mycket olika material att bygga 

balansbanor och hinderbanor av som plankor och pallar av olika slag på deras förskolor. Barnen vid 

dessa förskolor är vana byggare och använder det lösa materialet dagligen. Alla tre påpekar att 

barnen på deras förskolor har tillgång till exempelvis olika sorters bollar, målburar, bandyklubbor, 

hopprep och rockringar som används till olika fysiska aktiviteter av barnen. 
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Hur anser förskollärarna att den icke-mänskliga materialiteten påverkar 
barnens fysiska aktiviteter och möjlighet för motorisk träning 

Alex menar att den målade bokstavsormen på asfalten inbjuder barnen till att springa sicksack, 

klätterställningen, sandlådan och lektåget ger barnen olika möjligheter att öva på att klättra, 

balansera och hoppa. Boo påtalar att kullen inbjuder barnen till att springa både upp på nerför samt 

rulla ner från. Gårdens öppna gräsytor inbjuder till spontant spring och regellekar. Eftersom 

förskolan erbjuder barnen mycket löst byggmaterial bygger barnen både hinderbanor och 

balansbanor som de aktiverar sig med. Cim anser att naturmiljön erbjuder barnen en mängd olika 

sätt att vara fysiskt aktiva på, där de kan öva upp sina motoriska färdigheter. Barnen klättrar på 

stenbumlingarna, rullar nerför backen och springer både uppför och nerför den. De kan balansera 

på sandlådekanterna, den nedgrävda stocken, stenar och rötter. Barnen hoppar från sten till sten och 

upp på och ner från olika höjder i och med stenarnas olika storlekar. 

Analys av intervjuerna 

Ingen av de tre intervjuade förskollärarna hade tänkt på förskolegårdens miljö och lekmaterial som 

aktiva agenter eller igångsättare till barnens fysiska aktiviteter tidigare. När jag förklarade mina 

valda begrepp icke-mänsklig materialitet som agentiskt och medskapande av skeenden kunde 

förskollärarna på ett nytt sätt förstå vad deras respektive förskolegårdar uppmanar barnen till för 

fysiska aktiviteter. Förskollärarna är vana att utgå från barnen och deras intressen när de talar om 

vad barnen gör på förskolegården och vad som styr deras aktiviteter. De utgår därmed inte från att 

det är förskolegårdens utformning och dess material som är igångsättare till barnens fysiska 

aktiviteter. Nedan analyserar jag förskollärarnas intervjusvar och tar hjälp av mina valda begrepp 

när jag tolkar dessa. 

 

Utifrån förskollärarnas intervjusvar kan man utläsa att de ser på barnens fysiska aktiviteter på olika 

sätt. Både Alex och Cim uttrycker att de tycker det är mycket viktigt att barnen rör på sig, men att 

de inte tror att barnen vid deras förskolor är fysiskt aktiva de rekommenderade 60 minuterna om 

dagen. Boo menar att eftersom barnen vid hens förskola är ute ungefär fyra timmar om dagen, är de 

fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag.  

 

Alla tre förskollärarna menar att det på deras respektive förskolegårdar med de fasta och lösa 

material som erbjuds barnen, finns förutsättningar för barnen att träna på de motoriska 

grundfärdigheterna. De påpekar att förskolegårdarnas olika underlag som exempelvis grus, asfalt 

och gräs medverkar till att barnen, tillsammans med sina kroppars fysiska förutsättningar, 

rörelseförmåga och markens eventuella lutning får möjlighet att öva på att gå, springa och leka på 

olika vis. De ser att barnen springer, hoppar, klättrar och balanserar på olika sätt, i olika sorts 

miljöer och tillsammans med olika material. De påpekar att springande sker på förskolegårdarnas 

öppna ytor, tillsammans med andra barn eller exempelvis med en boll. Hoppande sker på olika sätt 

och med hjälp av olika sorts material. Placeringen av materialen i förhållande till varandra, dess 

storlek och nivåskillnader påverkar barnens hoppande. Barnens klättrade möjliggörs av stora 

stenar, klätterställningen, träd och lösa, flyttbara material som till exempel lastpallar. Alex påtalar 

att klätterställningens utformning uppmanar både de fysiskt större och de lite mindre barnen att 

klättra. Barnen balanserar på olika sätt på sandlådekanter, bänkar, stockar, staket och plankor. 

Förskollärarna uttalar även att barnens rullande endast uppstår när en backe eller kulle finns att 

tillgå. När jag tolkar dessa intervjusvar utifrån mina valda begrepp kan dessa olika material och 
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miljöer sägas ses av förskollärarna som aktiva agenter, som är igångsättare av dessa fysiska 

aktiviteter och att de uppfattar att dessa icke-mänskliga materialiteter är agentiska. 

 

Förskollärarna är väl medvetna om att det ingår i deras uppdrag som förskollärare att göra det bästa 

möjliga av förskolegårdarnas utformning och dess lekmaterial för att tillgodose barnens behov. De 

har kunskap om sina respektive förskolegårdars utformning, lekmaterialet, vad som finns på 

gården, varför och vad som eventuellt saknas. På alla tre förskolorna arbetar pedagogerna aktivt för 

att på nya sätt inspirera och utmana barnen genom att omstrukturera, förnya och förändra i 

utemiljön. Det kan tolkas som att de är medvetna om att barnens fysiska aktiviteter påverkas av 

vilka material som erbjuds dem. Alla tre ger barnen i sina respektive verksamheter möjlighet att 

besöka andra miljöer vid regelbundna utflykter. Detta tyder på att de vill att barnen ska få möjlighet 

att upptäcka andra miljöer med andra material som kan artikulera barnen nya förslag och 

uppmaningar. Genom dessa utflykter anser förskollärarna att de tillgodoser barnens behov av att 

erfara och uppmuntras av sådant som den egna förskolegården inte erbjuder.  

 

Både på förskola 1 och 3 har barnen tillgång till cyklar. Alex och Cim påpekar att cyklarna 

uppmanar barnen att vara fysiskt aktiva. De berättar att barnen både cyklar själva och tillsammans 

med kompisar. De barn som har tillräckligt långa ben för att nå till cyklarnas trampor skjutsar barn 

som ännu inte bemästrar cykling, eller hjälper till att knuffa på cyklarna så att de får fart. På båda 

förskolorna gör de upp trafikbanor med konor, tankstationer och stoppskyltar som barnen kan cykla 

efter, vilket enligt dem gör att cyklande pågår under en lång stund och tillsammans med flera barn. 

Utifrån dessa intervjusvar kan det sägas ses som att Alex och Cim menar att agens ofta tycks 

uppstå i samhandlande där cyklarna finns med. I kopplingarna mellan barnen, deras kroppsliga 

förutsättningar, de asfalterade ytorna och de lösa material som uppmanar barnen att till exempel 

styra och bromsa uppstår agens. Cyklarna är agentiska, de får saker att hända, barnen cyklar. Detta 

är ett bra exempel på hur icke-mänskligt material är agentiskt och får saker att ske, det sker ett 

samhandlande mellan barn och icke-mänsklig materialitet.  

 

Både Boos och Cims förskolor har mycket ofärdigt byggmaterial på förskolegårdarna. De menar att 

barnen använder dessa på olika sätt, kombinerar dem med varandra och med andra material och att 

dessa aktiviteter håller i sig långa stunder vid utevistelsen. Förklarar man detta utifrån mina valda 

begrepp är dessa material agentiska eftersom de får saker att hända. Dessutom tycks agens ofta 

uppstå där dessa lösa material är med och samhandlar. Barnen uppmanas av byggmaterialet att 

bygga ihop, flytta på och kombinera dem på olika sätt vilket gör att klättrande, hoppande och 

balanserande uppstår under långa perioder. Just lösa material, som barnen kan flytta på tycks ofta 

vara med i samhandlande där agens uppstår.  

 

Förskolorna har ett rikt utbud av exempelvis olika bollar, hopprep och rockringar. Förskollärarna 

påtalar att dessa material ofta används av barnen. Dessa material kan sägas ses av förskollärarna 

som agentiska eftersom dessa icke-mänskliga materialiteter samhandlar med barnen så att fysiska 

aktiviteter i form av springande, hoppande, sparkande, kastande och fångande sker. 
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Diskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka barns fysiska aktivitet under den ordinarie utevistelsen på 

förskolegården med fokus på dess utformning och lekmaterial. Här nedan diskuterar jag mina 

resultat utifrån mina två frågeställningar; På vilka sätt tycks förskolegårdens utformning och dess 

material fungera som igångsättare och medskapare till/av barnens fysiska aktiviteter och motoriska 

träning? På vilka sätt anser förskollärarna att förskolegårdens utformning och dess lekmaterial 

påverkar barns möjlighet till fysisk aktivitet? tillsammans med den tidigare forskning jag redovisat 

för i tidigare avsnitt.  

På vilka sätt tycks förskolegårdens utformning och dess material 
fungera som igångsättare och medskapare till/av barnens fysiska 
aktiviteter och motoriska träning? 

I analysen av observationerna framgår det tydligt att både förskolegårdarnas utformning och dess 

material fungerar som igångsättare och medskapare av barnens fysiska aktiviteter och motoriska 

träning. Miljöns utformning, de olika lekmaterialen, både fasta och lösa, uppmanar barnen att på 

olika sätt träna sin kropp.  

 

Mest agens tycks uppstå i naturliga utemiljöer som på förskola 3. Som jag tidigare tagit upp att 

Mårtensson (2009) pekar på, är att gröna utemiljöer samt förskolegårdens utformning har en direkt 

betydelse för hur fysiskt aktiva barnen är. Detta tänker jag går att koppla till hur barnen på förskola 

3 med dess naturmiljö och varierade terräng med den branta backen, ses springa, hoppa, rulla, 

klättra och balansera bland stenar, rötter, träd och stubbar i en parkour-lek. I samhandlandet mellan 

förskolegårdens terräng, barnen, deras kroppsliga förutsättningar och farten, backens lutning och 

tyngdkraften kan agens sägas uppstå. Leken pågår under lång tid och involverar flera barn som är 

aktiva. Samhandlingen sker även tillsammans med barnens intresse och kunskap om parkour, en 

specifik genre inom sporten. Även parkour kan ses som en aktiv agent och igångsättare av barnens 

görande. Som tidigare nämnts påtalar även Sandseter (2009) att den naturliga utemiljöns terräng 

och material göra att barnen är mer intensiva och fysiskt aktiva när de rör sig i sådana miljöer, 

jämfört med hur barnen rör på sig i andra, mer sterila och tillrättalagda miljöer. Detta tänker jag 

kan förstås som att den gröna utemiljön är medskapare till barnens fysiska aktiviteter och i den 

komplexa utemiljön där olika naturmaterial finns att tillgå blir dessa indragna i barnens aktiviteter.  

Jag har även nämnt tidigare att Eriksson Bergström (2013) menar att naturmaterial erbjuder barnen 

fler tolkningsmöjligheter än traditionellt lekmaterial vilket jag kopplar till att naturmaterial är 

agentiska och att barnen och dessa naturmaterial samhandlar och möjliggör barnens fysiska 

aktiviteter. 

 

Agens tycks även uppstå där lösa material, som cyklar på förskola 1 och 3 eller byggmaterial som 

på förskola 2 och 3, finns med i aktiviteterna. Cyklarna och byggmaterialet uppmanar barnen att 

vara fysiskt aktiva. Genom dess flexibilitet, flyttbarhet och möjlighet att kombineras med annat löst 

eller fast material samt genom förskolegårdarnas fysiska utformning, uppmanas barnen av dessa 

material att utföra fysiska aktiviteter tillsammans med andra barn och under långa perioder. Som 

jag tidigare nämnt kom Niklasson och Sandberg (2010) i sin studie fram till att när barnen själva 

får välja vad de vill göra, står bland annat cykla och klättra högt upp bland barnens önskemål. Detta 
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kan kopplas till att agens tycks uppstå i barnens samhandlande med material som de kan bli fysiskt 

aktiva tillsammans med. Det handlar om samhandlandet mellan barnens kroppar, fart, motstånd, 

tyngdkraft samt miljöns utformning och dess material. Här kan man även tolka in barnens del i 

samhandlandet. Barnen är själva aktiva agenter och söker efter utmaningar. 

 

Som jag innan har nämnt visade Pagels och Raustorp (2013) i sin studie att förskolegårdar med 

stora ytor gynnar barnens möjligheter att vara fysiskt aktiva, detta tänker jag går att koppla till hur 

barnen springer och leker olika boll- och regellekar på förskolegårdarnas öppna ytor. Det är större 

avstånd mellan barnens olika lekar på en stor förskolegård i jämförelse med mindre gårdar där 

barnen stör varandra mer. Avstånden på förskolegården och mellan barnens aktiviteter blir därför 

medskapare till de olika aktiviteter som sker. Den slingriga asfaltsgången på förskola 2 inbjuder till 

sicksack-springande, vilket också den snirkligt målade bokstavsormen på asfalten på förskola 1 

inbjuder barnen till. Hade det inte funnits en snirklig asfaltsgång eller om denna bokstavsorm inte 

varit målad hade barnen inte sprungit på det sättet, därför kan även asfaltsgången och 

bokstavsormen ses som agentiska.  

 

Av de motoriska grundfärdigheterna jag valde att titta närmare på, kan man se att det endast är 

kullar eller backar som är igångsättare för rullande. På förskola 1 som inte har någon kulle, rullade 

barnen inte under mina observationer vilket Alex också bekräftade att de inte brukar göra på 

gården. Rullande skedde enbart när de gjorde utflykter till närliggande lekplatser där kullar finns. 

På förskola 2 berättade Boo att barnen brukade rulla nedför kullen även om inget barn rullade 

under min observation. Detta kan tyda på att under min observation var det andra platser och 

lekmaterial som pockade på barnens uppmärksamhet och därmed uppmanade dem till andra 

aktiviteter. Detta betyder att förskolegårdens fysiska miljö och dess utformning är medskapare till 

att till exempel rullande sker. Om det funnits en backe eller kulle även på förskola 1 hade även 

dessa barn kunnat rulla och utmanas i rullning under sin utevistelse på förskolegården. Finns inte 

backar eller kullar i barnens utomhusmiljö finns inget som uppmanar barnen att rulla nedför. 

Som jag nämnt i avsnittet tidigare forskning kommer Boldemann (2013) i sin studie fram till att i 

utemiljöer med höga OPEC värden är barnen 20 % mer fysiskt aktiva än i utemiljöer med låga 

poäng. Detta kopplar jag till att materialen i utemiljöer med höga poäng samhandlar med barnen på 

ett mer tillfredsställande sätt då det handlar om att få barnen att vara fysiskt aktiva, träna på de 

motoriska grundfärdigheterna och höja pulsen, jämfört med vad material i miljöer med lägre poäng 

gör. I detta arbete har jag dock inte gjort någon OPEC mätning utan uppskattar endast att förskola 3 

borde ha högre poäng än förskola 1 respektive 2. 

På vilka sätt anser förskollärarna att förskolegårdens utformning 
och dess lekmaterial påverkar barns möjlighet till fysisk aktivitet? 

Liksom Stroli och Hagen (2010) tillskriver inte de intervjuade förskollärarna miljön samma 

betydelse som de andra nämnda forskarna i detta arbete. Utifrån deras sätt att tänka innebär det att 

det är barnens intresse som styr deras handlingar och miljön ses inte som medskapande av barnens 

fysiska aktiviteter. Detta kan medföra att de anser att barnen är lika mycket eller lite aktiva oavsett i 

vilken utemiljö barnen befinner sig i och att det är det enskilda barnets intresse och/eller inlärda 

beteende som påverkar hens fysiska aktivitet. De intervjuade förskollärarna menar ändå att 

förskolegårdens utformning och dess lekmaterial påverkar barnens möjligheter till fysiska 

aktiviteter. Dock tycker de att fysisk aktivitet är olika viktigt och har därför olika mycket planerade 
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fysiska aktiviteter ute på förskolegården. På alla tre förskolorna skedde dock regelbundet spontana 

pedagoginitierade fysiska aktiviteter som exempelvis regellekar under den ordinarie utevistelsen.  

 

Förskollärarna har olika syn på lekmaterialets effekter på barnen. Boo menar att gungor och cyklar 

får barnen att stå i kö och vänta på sin tur, vilket medverkar till att de blir inaktiva, eftersom det 

inte finns en gunga respektive cykel till varje barn. Dessutom menar hen att gungor tar mycket 

utrymme i anspråk eftersom de ska vara inhägnade. På Alex förskola finns gungorna på den mindre 

gården där endast några barn av den totala barngruppen turas om att vara. Även cyklarna används 

mest på lilla gården och barnen får då turas om att använda dem eller använda dem tillsammans 

med varandra. Inte heller Cim ser att gungan eller cyklarna medverkar till att de barn som inte 

deltar i dessa aktiviteter blir inaktiva, hen menar att barnen turas om eller delar på materialen och 

under tiden de väntar så är barnen sysselsatta med annat.  

 

Det går tydligt att se att förskollärarna har olika åsikter om traditionella lekredskap som exempelvis 

klätterställningar. På Boos förskola där de medvetet valt bort klätterställningar, motiverar detta med 

att pedagogernas samlade erfarenhet vid hens förskola, säger dem att klätterställningar endast är 

utmanande för barnen en liten stund och dessutom inte är det för alla barn. På denna förskola har 

alla barn tillgång till allt material som finns där, utan så många restriktioner. Alex ser många 

fördelar med klätterställningen som sysselsätter alla barn på olika sätt. De minsta barnen som ännu 

inte klarar av att klättra i klätterställningen kryper in i de små utrymmena under den medan de 

större barnen klättrar i klätternätet respektive upp för det lutande planet. På förskola 3 där det heller 

inte finns någon klätterställning berättar Cim att det tidigare funnits en klätterställning, men att de 

faktiskt inte saknar någon eftersom deras naturmiljö erbjuder klättring. Hen påpekar dock att 

klätterställningar kan behövas på förskolor utan naturmiljö. 

 

Förskollärarnas uppfattningar om hur nöjda de är med sina respektive förskolegårdas utformning 

skiljer sig åt. Boo och Cim är båda nöjda med hur utemiljöerna på deras förskolor är utformade. 

Boo har haft möjlighet att vara med och bestämma utformningen av sin förskolegård och Cim 

tycker att naturmiljön och närheten till skogen är avgörande för hur en bra förskolegård ska vara 

utformad. Deras båda förskolegårdar är förhållandevis stora till ytan och har båda två 

nivåskillnader i form av en kulle respektive backe. Alex som skulle önska en annan utformning av 

sin förskolegård, uppger ändå andra fördelar som finns där, med de material de har att tillgå som 

till exempel att det finns redskap för barn i alla åldrar. De påtalar dock alla tre att de gör det bästa 

möjliga av de förutsättningar som finns och de arbetar ständigt med att utveckla, förnya och 

omstrukturera respektive förskolas utemiljö och de material som erbjuds barnen. På alla tre 

förskolor görs även regelbundet utflykter till andra lekparker, skog och fotbollsplaner för att barnen 

ska få möjlighet att vistas i andra miljöer. De lösa material som barnen har att tillgå som 

exempelvis bollar av olika slag, hopprep och rockringar anser alla tre förskollärare vara 

igångsättare till barns fysiska aktiviteter. 
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Slutsatser 

De fasta lekmaterial, det vill säga det icke-mänskliga material som barnen har att tillgå på 

förskolegårdarna ger barnen förutsättningar att öva på de motoriska grundfärdigheterna, springa, 

hoppa, klättra och balansera. Trots att förskolegårdarna har olika utformning är deras olika delar 

och material ändå medskapare av fysisk aktivitet men på olika sätt. Mest agens tycks uppstå i 

naturmiljön och där det lösa materialet samhandlar med barnen som exempelvis med cyklarna 

respektive byggmaterialet. Utifrån detta kan man se att det är viktigt att barnen har tillgång till 

olika material som är flexibelt, går att variera, kombinera och göra om för att agens ska uppstå i 

samhandlandet. De fasta lekmaterialen är agentiska men agens uppstår inte förens flera element 

samhandlar som exempelvis barnet, dess kroppsliga förutsättningar, markens terräng och lutning 

samt med lösa material som är flexibelt i sin användning och kan tillföras till de fasta 

lekmaterialen. Förskolegårdarnas olika utformning samt de fasta och lösa material som finns där, 

påverkar barnens möjlighet till fysisk aktivitet. Denna studie är dock för kort för att kunna påstå att 

några faktiska skillnader mellan gårdarnas utformning och barnens fysiska aktivitet finns, men 

utifrån analysen av mina observationer ser jag att en större gård med mycket friyta erbjuder barnen 

både mer och fler möjligheter att röra sig och vara fysiskt aktiva på. På förskolegården med 

naturmiljö kan barnen tillsammans med dess olika terräng med ojämna underlag, träd och stenar 

utmanas på flera olika sätt och i den branta backen blir tyngdkraften mer tydlig som aktör och 

barnen kan lättare använda sig av tyngdkraften som en ”lekkamrat” här, jämfört med hur de är 

fysiskt aktiva på de andra två förskolegårdarna.  

 

Både pedagogernas inställning till den ordinarie utevistelsens och förskolegårdens utformning 

spelar stor roll för hur det didaktiska ämnesinnehållet, det vill säga hur den fysiska aktiviteten blir 

till för barnen. Pedagogerna behöver vara medvetna om samt ha den didaktiska ämneskunskapen, 

veta hur barns fysiska och motoriska utvecklingsgång ser ut samt förstå sambandet mellan motorik 

och lärande. Utifrån detta perspektiv behöver pedagogerna bli medvetna om att barns agerande inte 

enbart kommer från barnen själva utan att det uppstår i samhandlandet med det som finns runt 

omkring dem. Barn samhandlar på olika sätt med olika material varför förskolegården behöver vara 

variationsrik. Vidare behöver pedagogerna ha kunskap i hur de kan förändra och utforma 

förskolegården så att den möjliggör för barns olika fysiska aktiviteter. Redan när förskolegårdar 

planeras bör de råd och riktlinjer som finns för dess utformning beaktas så att alla barn finner 

utmaningar under hela sin förskoletid. Förskollärare tillsammans med arkitekten kan gemensamt 

skapa en förskolegård som präglas av en varierad naturmiljö, där hänsyn tas till att det ska finnas 

olika sätt för barnen att springa, hoppa, rulla, klättra, hoppa och balansera på, så att olika sorters 

samhandlanden kan uppstå. Förskolegårdar med variationsrik utformning medverkar till mer fysisk 

aktivitet och det är pedagogernas ansvar att påverka och ändra utbudet av det lösa materialet så att 

barnen får möjlighet att tillsammans med dessa skapa agens. Detta är även viktigt för att kunna 

tillfredsställa barnens behov av en stimulerande fysisk utemiljö som uppmanar dem till fysisk 

aktivitet. Barnen behöver känna rörelseglädje för att ta med sig en hälsosam inställning fysisk 

aktivitet vidare i livet. Ju äldre barnen blir desto längre tid har de vistats på förskolan och de kräver 

därmed mer utmaningar för att inte uppleva att de redan gjort allt och att inget mer finns kvar att 

upptäcka, utforska och erövra. Därför är det en stor fördel om förskolan förutom att ha en stor 

förskolegård med mycket variation, även erbjuder material som växlar över tid så att barn som har 

gått på förskolan länge får nya samhandlanden att ingå i. Däremot kan olika förskolemiljöer vara 

tillfredsställande på olika sätt genom att de exempelvis kan ha mer fokus på byggkonstruktion med 
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sand eller rollekar i stället för barnens möjligheter till fysiska aktiviteter. I denna studie har jag inte 

gått in på barns subjektskapande som exempelvis Lenz Taguchi (2012) och Hultman (2011) gör. 

Då jag i mitt arbete endast observerat hur barnen är fysiskt aktiva tillsammans med de material som 

finns på förskolegården och inte mätt deras fysiska aktiviteter med något mätverktyg kan ingen 

slutsats dras om huruvida barnen är mer eller mindre aktiva på någon av dessa tre undersökta 

förskolegårdar eller om de rör sig pulshöjande. Detta skulle ha krävt både fler och längre 

observationstillfällen, videoinspelning samt tillgång till dessa mätverktyg. Däremot kan jag dra 

slutsatsen att förskolegårdar med variationsrikedom i form av naturmiljö i kombination med lösa 

material som byggmaterial och cyklar medverkar till att agens uppstår. Aktiviteter som involverar 

dessa miljöer och material bidrar till att mycket varaktig och lustfylld aktivitet uppstår i 

samhandlandet med barnen.  

 

Observationerna har bidragit till att jag fått större förståelse för materialets påverkan på barnen och 

vilka möjligheter till fysisk aktivitet de ger upphov till. Under mina observationer har barnen 

självklart också varit agenter i det som skett, men där vi vanligtvis tittar på det vi tycker oss se att 

barnen gör, så har jag valt att titta på vad den icke-mänskliga materialiteten tycks göra med barnen, 

för att få en annan ingång till barns fysiska aktivitet. De intressen som barn har uppkommer i 

samhandlingen med de fysiska materialen, deras förkunskaper och förförståelse och inte inifrån 

barnen själva. Barn försöker själva hitta utmaningar för att utveckla sig. Det är även pedagogens 

roll att kliva in i och samhandla tillsammans med barnen i deras aktiviteter.  

Avslutningsvis kan jag sammanfatta att barnens fysiska aktiviteter under den ordinarie utevistelsen 

på förskolegården inte enbart hänger på dess utformning och material. Som de intervjuade 

förskollärarna påtalar kan även de pedagoger som vistas ute med barnen, vara aktiva inspiratörer 

som uppmuntrar och stödjer barnen till olika fysiska aktiviteter och som gör detta tillsammans med 

barnen. Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör. 

Vidare forskning 

Det finns flera områden inom barns fysiska aktiviteter på förskolegården som skulle vara 

intressanta att undersöka vidare. Både att genomföra bredare och djupare observationer av barns 

fysiska aktiviteter med hjälp utav till exempel videofilmning och under en längre period för att 

upptäcka eventuella skillnader över tid. Det kan även vara intressant att utifrån posthumanistisk 

och/eller postkonstruktionisktisk teori eller med hjälp av de av mig utvalda begreppen specifikt titta 

på det enskilda barnets utveckling av de motoriska grundfärdigheter i förhållande till 

förskolegårdens utformning och de icke-mänskliga materialiteter som finns där.  
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Bilagor 
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Intervjufrågor till förskollärare 
 

Bakgrundsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? Har du arbetat på andra förskolor? Jämför gärna när du 

svarar på kommande frågor! 

Hur många barn går det på förskolan?  

 

Gårdens utformning: 

 

Hur stor är förskolegården till ytan? Är den tillräckligt stor/liten för er verksamhet?  

Vilka fasta lekmaterial finns? Vem/vilka har bestämt vad som skall finnas på den/inte finnas?  

Har ni som pedagoger möjlighet att påverka gårdens utformning? 

Hur ser du på gårdens utformning? Tycker du att den uppfyller de krav/önskemål som du har på 

den? Skulle du önska att någon annan utformning? Vad i så fall? Går det att genomföra?  

Hur ser du på lekredskap i form av klätterställningar, gungor och rutschkanor på förskolegården? 

Är lekmaterialet tillgängligt för alla barn? Finns det restriktioner för vad barnen får och inte får 

göra? 

Förskollärarens tankar om barnens möjlighet till fysisk aktivitet; 

Anser du att gårdens utformning påverkar barnens möjlighet till fysisk aktivitet/motorisk träning? 

Kan du utveckla mer? 

Hur ser du på barns möjlighet till fysisk aktivitet på förskolegården? Vad har barnen för 

möjligheter att träna på de motoriska grundfärdigheterna; springa, hoppa, rulla, klättra, kasta och 

balansera?  

Upplever du att barnen får möjlighet till den fysiska aktivitet (60 minuter) som de bör erfara varje 

dag? 

Uppmuntrar ni barnen till fysisk aktivitet i den dagliga utomhusvistelsen?  

Hur ser du på din egen roll i förhållande till barnens fysiska aktiviteter?  

På vilka sätt är pedagogerna delaktiga i barnens fysiska aktiviteter? På vilka sätt påverkar 

pedagogerna barnens fysiska aktiviteter? 

Vad ser du att barnen gör ute på gården? Skiljer sig aktiviteterna åt beroende på årstiden? 

 

Observation: 

 

Jag såg att barnen… Stämmer det med din erfarenhet? 

 

Avslutning: 

 

Är det något du tänkt på eller vill tillägga? 

Tack för din medverkan! 

  



 

37 

 

Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

 

Information om en studie av barns fysiska aktivitet på förskolegården 

 

Jag är lärarstudent och går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

I detta arbete vill jag undersöka på vilka sätt barn är fysiskt aktiva vid den ordinarie utevistelsen på 

förskolegården. För kunna ta reda på vad barnen gör när de är ute, kommer jag att vid ett par 

tillfällen observera och föra anteckningar vid deras utevistelse. Jag är inte intresserad av vad det 

enskilda barnet gör, utan kommer titta på vilka lekmaterial som används, i vilken omfattning och 

till vad de används och på vilket sätt barnen är fysiskt aktiva. Exempelvis om de springer, klättrar i 

klätterställningen, hoppar, balanserar och så vidare. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att observera barnen vid deras utevistelser vid ett par 

tillfällen. Jag kommer att samla in data genom att observera barnen vid dessa tillfällen utan att 

medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Jag kommer endast föra 

anteckningar om barnens fysiska aktiviteter. 

 

Insamlingen av data kommer att ske under mars/april månad och analyseras under innevarande 

termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den 

och i redovisningen av studien kommer det heller inte framgå vilken förskola jag observerat barn 

vid. Inga personuppgifter kommer att användas. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 

delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten och återlämnar den till förskolan. Om 

ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller min handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Anna Günther-Hanssen, Universitetslektor i didaktik,  

e-post: anna.gunther-hanssen@edu.uu.se 

 

 

Uppsala den 12 mars 2016 

 

Maria Norén,  

e-post: Maria.Noren.7159@student.uu.se 
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Till vårdnadshavare för barn på XX förskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om barns fysiska aktiviteter under ordinarie utevistelsen på 

förskolegården kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Maria 

Norén som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras på förskolegården. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten återlämnas förskolan senast  
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Medgivande till deltagande i en intervju 

 

Intervjun kommer att handla om hur Ni som förskollärare ser på barns möjlighet till fysisk aktivitet 

på förskolegården och kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Intervjun utförs 

av mig, Maria Norén som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

I enlighet med de forskningsetiska principer som Vetenskapsråden gett ut, delges Ni härmed de 

krav som ställs. 

 

Ni har själva fått möjlighet att bestämma över er medverkan och kan när som helst avbryta er 

medverkan utan att det ifrågasätts. Ni kommer inte kunna identifieras eller beskrivas på så sätt att 

identifikation är möjlig, inte heller förskolan beskrivs så det går att veta vilken det är. Insamlad 

data från intervjun kommer enbart användas för forskningsändamål och förvaras på sådant sätt att 

ingen obehörig kan ta del av den. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda intervju.  

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift   

 


