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Abstract 

Children have the rights to have access to environments where they can develop their motor skills 

and where they can stimulate their fantasy. Nature and places around the preschool should be 

prioritized for play and activity, like the outdoor-play that takes place on the preschool yard does. A 

survey was conducted to study preschool’s accessibility to physical activity outside the preschool 

yard, and the result showed that preschool’s around Sweden have good opportunities to stay in the 

local environment around the preschool.  The geographical location matters because the 

accessibility to physical activity in preschool’s located centrally in a city, have less opportunities to 

stay in the local environment.  
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Sammanfattning 

Barn har rätt att få tillgång till miljöer där de kan utveckla sin motorik och stimulera sin fantasi. 

Naturen och platser runt omkring förskolan bör prioriteras till lek och aktivitet, lika som den utelek 

som sker på den inhängda gården gör. En enkätundersökning gjordes för att studera förskolors 

tillgänglighet till fysisk aktivitet utanför förskolegården. Resultatet visade att förskolor i Sverige 

generellt har goda möjligheter till att vistas i närmiljöer. Det geografiska läget på förskolan har dock 

en viss betydelse då möjligheterna till fysisk aktivitet i närmiljöerna är mindre på förskolor belägna 

centralt i en stad.  

Nyckelord 
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1 Inledning
FYSS (2016) rekommenderar barn och unga att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Både 

med måttlig och med hög intensitet. I läroplanen för förskolan (2016) står det att förskolan ska 

”erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 2016, 

s. 6). Samt att ”[...] utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Fysisk aktivitet och en utvecklad motorik är viktiga inkörsportar till lek för barn. Barn undersöker 

hela tiden med sina kroppar, de hoppar, klättrar, springer, gungar, kryper och så vidare. De ska ges 

möjlighet, tid och rum till lek vilket görs genom aktivt deltagande i förskolans styrda aktiviteter och 

i den fria leken. Barn som rör sig är glada barn. Alla människor är i behov av rörelse för att kunna 

fungera, oavsett om det gäller idrott, enkla promenader eller att vagga en bebis till sömns. Rörelse 

genererar glädje och förskolan bör ge möjligheter för barnen att glädjas i fysisk aktivitet, så de får 

positiva rörelseerfarenheter och vill då sannolikt röra på sig mer (Jagtøien, Hansen, & Annerstedt, 

2002). 

I jämförelse med min egen barndom och genom erfarenheter jag fått när jag har varit ute på 

verksamhetsförlagda utbildningar, gav det mig en hypotes om att barn inte är så fysiskt aktiva som 

de borde. Vidare att de inte spenderar så mycket tid i närmiljöer, såsom i skogen och lekparker etc. 

Förskolan är ett komplement till hemmet och miljön ska skapa förutsättningar för lek och lärande. I 

min barndom var utevistelse i andra miljöer än förskolegården en central del av vardagen. På min 

förskola som låg i centrum i en liten stad i Värmland hade vi skogen utanför dörren. Från mina 

minnesbilder skedde det mesta av den pedagogiska undervisningen där, och var inbjudande till lek 

och aktivitet. Jag anser att kompetenta pedagoger som tar tillvara på naturens tillgångar och 

utemiljöer, för att bidra till barns fysiska aktivitet, är en central faktor för att barnen ska få en så bra 

tid på förskolan som möjligt. 

I denna kvantitativa studie vill jag se om miljöerna utanför förskolegården tas tillvara till fysisk 

aktivitet samt undersöka om det finns möjlighet för förskolorna att vistas i närmiljöer.  

1.1 Syfte
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Syftet med studien är att undersöka hur barn ges tillgång till fysisk aktivitet i närmiljöerna runt 

förskolan. 

1.2 Frågeställningar

• Hur ofta ger förskollärare barnen tid till fysisk aktivitet utanför förskolegården? 

• Vilka aktiviteter är vanligast förekommande utanför förskolegården? 

• Finns det några faktorer som påverkar tillgängligheten till fysisk aktivitet utanför 

förskolegården och i så fall vilka?  
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2 Litteraturbearbetning och tidigare forskning
2.1 Fysisk aktivitet

Enligt FYSS (2016) definieras fysisk aktivitet som all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

utöver den förbrukning som sker vid vila. Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn kan 

innebära att cykla, gå, leka, utforska omgivningen samt spontan eller organiserad idrott/motion. För 

barn i åldrarna 0-5 ska fysisk aktivitet ske dagligen med uppmuntran till motorisk utmanande, 

lustfyllda och säkra miljöer. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet handlar om muskelstyrka, kondition, 

hjärt-kärlhälsa, immunförsvar och mentalt välbefinnande, samt främst att minska risken för 

benskörhet och övervikt. Den mängd fysisk aktivitet som görs i förskoleåldern, bidrar till att hålla 

vikten senare i livet (Boverket, 2015). 

2.1.1 Utomhusmiljöns betydelse för fysisk aktivitet 

Förskolegården och utomhusmiljön är viktiga platser för att främja barns fysiska aktivitet. En väl 

utformad utemiljö har många positiva effekter på barn, såsom motorisk utveckling och ökad 

koncentrationsförmåga. Enligt en studie rör sig barn mer på stora gårdar som är utformade med 

naturinslag, där terrängen är ojämn och det finns gott om buskar och träd (Folkhälsomyndigheten, 

2008). Forskning visar också på att barn som får leka och springa på en naturrik förskolegård har 

bättre koncentrationsförmåga än de barn som vistas på en mer naturrfattig gård (Naturvårdsverket, 

2011). Alla förskolor har dock inte tillgång till dessa stora gårdar med naturinslag, då kan 

närmiljöerna utanför förskolan vara ett bra komplement så barnen kan få den mängd fysiska 

aktivitet som FYSS (2016) rekommenderar.  

Det finns inget direkt strävansmål att barnen ska vara fysisk aktiva ett visst antal timmar per dag i 

förskolans läroplan. Men däremot står det att barnen ska ”utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016, s.9). Barnen ska alltså få möjligheter till att utföra olika 

former av fysisk aktivitet dagligen. 

Skolverket tar även upp att ”utomhusvistelsen bör ge möjligheter till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016, s.7)” Vilket visar att vistelse i naturmiljöer och 
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närmiljöer bör vara en del av undervisningen. 

2.2 Motorik

Med motorik menas ”alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser” (Jagtøien m.fl., 2002, s.60). Fysisk aktivitet ger god motorik.  Jagtøien m.fl. 

(2002) skiljer då på grovmotorik, som innefattar att rörelserna sker med hjälp av kroppens stora 

muskelgrupper, det vill säga, ryggen, benen, magen och armarna, och på finmotorik som är de små 

precisa rörelserna i ansiktet, händerna och i fötterna. Motoriken hos barn utvecklas med tiden och 

de faktorer som bidrar till utvecklingen finns både inom oss och i vår omgivning. Neuromotorik är 

samspelet mellan nerverna, musklerna och hjärnan som styr rörelserna i kroppen. Det är vad som 

händer i kroppen när vi vill röra på oss, hjärnan skickar signaler till våra ben som exempelvis säger 

åt oss att springa. Men motorik är även psykiskt, sensomotorik är ett begrepp som används för att 

specificera att känslor och tänkande också är betydelsefullt för rörelse (Jagtøien, m.fl., 2002). 

2.3 Hälsa

Enligt världshälsoorganisationens (WHO, 1948) definition är hälsa: 

 Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

 sjukdom och funktionsnedsättning (WHO,1948). 

Enligt WHO (1948) ska hälsa vara en grundläggande rättighet för alla människor oavsett ekonomisk 

situation, religion eller politiska åsikter. Sveriges kommuner och landsting (2018) har tagit fram 

strategier för hälsa, då befolkningens hälsa måste förbättras för att klara de demografiska 

utmaningarna i samhället. För att genomföra dessa strategier måste alla verksamheter såsom skola, 

socialtjänst och sjukvård ha samma mål. Dessa mål är att alla har rätt till en jämlik och god hälsa 

samt att alla välfärdstjänster ska hålla god kvalitet. I och med detta kommer hälsan förbättras och 

resultatet bli uthålligt och hållbart. 

2.3.1 Hälsoeffekterna av utomhuspedagogik 
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Att vistas utomhus har hälsofrämjande effekter på barn. Det reducerar stress, barnen får en bättre 

nattsömn, bättre koncentrationsförmåga samt kontroll över sin vikt (Boverket, 2015). Den friska 

luften barnen får i sig bidrar till att de håller sig friska och får en god hälsa (Naturskyddsföreningen, 

2018). Naturen är som en stressreducerande medicin för människor. Naturen påverkar hjärnan, 

genom att den har en lugnande effekt som gör det lättare att hålla fokus (Naturvårdsverket, 2011). 

Någonting som barnen behöver kunna när de sedan börjar i skolan. 

2.4 Miljö

Barn söker sig till miljöer där det finns utrymme att pröva sina kroppar, sociala förmåga och sitt 

mod. Utemiljön ska erbjuda fysiska utmaningar, då den är deras utvecklingsmiljö. Barn ska ha 

möjligheter till att utforska höjder samt sina gränser för vad som är farligt. De ska få uppleva hög 

fart, kämpa, testa verktyg och få testa att vara sig själva. De ska, med en skräckblandad förtjusning, 

testa olika risker i vardagen (Boverket, 2015). 

Boverket (2015) menar att barn behöver rymliga miljöer där de kan göra allt det som nämndes 

ovan. Rörelsefriheten har minskat drastiskt de senaste åren och allt mer friytor bebyggs. Studier 

visar att det är de gröna partierna på förskolegårdarna som används flitigast av barnen och 

uppmuntrar till lek och fantasi. Naturskyddsföreningen (2018) menar att pedagogerna måste låta 

barnen komma ut i naturen. Genom att involvera utomhuspedagogik och friluftsliv i undervisningen 

ges både barn och pedagoger ny inspiration och stimulans. Barn lär sig bättre när de får en 

växelverkan mellan pedagogik utomhus och inomhus, när de får uppleva och erfara saker och sedan 

diskutera kring det. För att utveckla ett hållbart samhälle är kunskap om den biologiska mångfalden 

nödvändigt, så att barnen sen när de blir vuxna, kan känna att de har en relation till naturen och vill 

bevara den. Forskning visar även att motoriken förbättras i och med den fysiska aktiviteten som 

utövas när barn vistas ute i naturen, samt att utomhusleken kan också gynna social interaktion och 

hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2008). 

2.5 Tidigare forskning

Hagen (2015) har gjort en studie som handlar om hur barn tar tillvara på förskolegården till lek och 

om hur olika faktorer såsom gårdens storlek, plats, miljö och leksaker påverkar leken. Han tar i sin 
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artikel upp att barn i den norska förskolan är mer aktiva utomhus än inomhus, men att de inte får 

den mängd fysisk aktivitet som behövs. Han förklarar att barn som är mycket fysiskt aktiva under 

en dag på förskolan även är det i den fria leken. Vidare att de barn som är begränsat fysiskt aktiva , 

också det i den fria leken. Miljön spelar stor roll då barnen skapar egna rum för rollek. Men 

artefakterna på förskolegården har också en stor betydelse, och enligt Hagens studie visas det att 

barnen hellre leker med naturmaterialen på gården, istället för de fasta leksakerna och 

förinstallerade klätterställningarna och gungorna. Han utgår från Gibsons teori från 1979 om 

affordances. Med affordance menas alla handlingar som görs i en miljö och som inspirerar till 

aktivitet. Barn integrerar med miljön när de leker och deras handlingar beror då på vilka 

erfarenheter, motoriska färdigheter, styrkor och rädslor barnen har. Hur miljön är utformad spelar 

stor roll för hur barn agerar. 

Änggård (2012) skriver om platsens betydelse i barns vardagliga liv. Även här används Gibsons 

teori om affordance för att beskriva samspelet mellan människa och miljö. Hon har studerat en ur 

och skur-inriktad förskola där man går till skogen kontinuerligt, och har den mesta pedagogiska 

undervisningen utomhus. Hon kom fram till i sitt resultat att när barn vistas i naturmiljöer får de lov 

att använda och stimulera sin fantasi mycket mer. En pinne kan vara en trollstav, ett dike kan vara 

en bäck och en nerhuggen tall en motorcykel. Naturen inbjuder till lek och lite upprivet gräs från 

marken eller en avbruten pinne kan skapa små hemliga individuella rum. Barnen skapar egna 

platser i den fria leken, den fysiska miljön får viktiga funktioner. När de leker utomhus upplever de 

platserna med sina kroppar. De får motorisk stimulans genom sinnliga erfarenheter av att leka 

utomhus i naturmiljöer. 

Yıldırım och Özyılmaz Akamca (2017) studerade i sin studie hur barns kognitiva, motoriska, 

språkliga och social-emotionella förmåga kan förbättras genom undervisning utomhus. Studien 

utspelar sig i en förskola i Turkiet. I deras metod använder de sig av en kvasiexperimentiell design. 

I ett tioveckors-program erbjöds utomhusaktiviteter som ett komplement i verksamheten. De skriver 

att undervisning i förskolan inte bara behöver utspela sig i förskolans lokaler, utan kan lika gärna 

ske ute på gården, eller till och med utanför den. Utflykter till lekparker, museum, botaniska 

trädgårdar och skogar ger barn möjligheter att se nya saker och ge ett vidare perspektiv. Det de kom 

fram till i resultatet var att barns kognitiva, motoriska, språkliga och socio-emotionella förmågor 

ökade genom undervisning utomhus. Deras slutsatser är att mer tid utomhus ökar den fysiska 

aktiviteten, minskar stillasittande och förhindrar överdriven viktökning. 
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Torkar och Rejc (2017) har studerat traditionella förskolor och naturbaserade förskolor i Slovenien.  

De tittade på om den fysiska aktiviteten skiljer sig hos barnen på de två olika förskolorna. Studien 

gjordes på 50 olika barn, varav 25 på traditionella förskolor och 25 på naturbaserade. De kom fram 

till att de förskolor som hade bäst tillgång till naturen gav barnen mer möjligheter till lärande och 

lek. Den fysiska aktiviteten hos barnen på naturförskolorna sågs också i resultatet vara högre än på 

de traditionella förskolorna där barnen inte hade samma tillgångar. Barnen på de traditionella 

förskolorna ägnade sig mer åt att klättra i klätterställningar med mera, medan de barn som hade 

naturen som lekplats lekte mer ”kull”-lekar och kurragömma. De höll även igång mycket längre. 

Studien tar även upp fysisk aktivitet ur ett genusperspektiv, och resultatet visar att pojkarna rör sig 

mer än flickorna på naturförskolorna, men på de traditionella förskolorna var resultatet jämnt. 

2.5.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen om fysisk aktivitet i utemiljön påvisar att miljön spelar stor roll då barnen 

skapar platser för lek i den. De använder sin fantasi genom att göra naturmaterial till leksaker, en 

pinne behöver inte vara en pinne utan kan vara en trollstav istället. Barn behöver utrymmen att röra 

sig och springa på för att få de förutsättningar för den dagliga fysiska aktiviteten som de behöver. 

Genom att vistas ute i naturen minskar stillasittandet och därmed risken för övervikt och hjärt- och 

kärlsjukdomar. Att vistas utomhus visar sig ge fördelar för undervisningen. Detta bevisades i en 

studie där barnen prövade sina motoriska, kognitiva, språkliga och socio-emotionella förmågor för 

att sedan jämföra hur dessa påverkades av undervisning inomhus, med kontinuerlig 

utomhusundervisning. I en annan studie visade det sig också att barn som vistas mycket utomhus i 

naturen ges mer möjligheter till lärande och lek, samt att den fysiska aktiviteten blir högre. Vidare 

visade det sig att pojkar rörde sig mer än flickor på förskolor som har nära tillgång till naturen. Men 

på förskolor där tillgången till naturen var begränsad fanns det inga skillnader mellan pojkars och 

flickors fysiska aktivitet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter

3.1 John Dewey

Under 1900-talet var Dewey en av de främsta pedagogerna och filosoferna. Hans pedagogik hade 

utgångspunkt i den enskilde individen, han menade att alla har ett egenvärde. Dewey är nog mest 

känd för sitt slagord ”learning by doing” som innebär att vi lär oss genom att göra. Handlingarna 

som vi gör står i led i en oändligt lång kedja som består av olika moment. Dessa moment består av 

att människan först har en avsikt, om att till exempel klättra i ett träd. Avsikten övergår till 

planering,  hur tar jag mig upp i trädet?, som sedan bidrar till en handling genom att klättra upp i 

trädet. En reflektion görs sedan över hur resultatet uppnåddes, och bedömningen leder till sist till en 

ny avsikt. Våra handlingar är därmed knutna till mål och blir meningsfulla (Forsell, 2011). 

Enligt Forsell (2011) menade Dewey att inom pedagogiken ska barnens känslor och erfarenheter 

vara utgångspunkten för lärande. Människor är i behov av att samspela med andra. Han menar att 

människan har fyra instinkter: den sociala instinkten, som hör ihop med den språkliga, instinkten att 

undersöka, den konstnärliga instinkten samt instinkten att konstruera. Dessa instinkter är 

människans drivkrafter. I Deweys pedagogiska teori menar han att det ska finnas ett konstant utbyte 

av miljöer för att få ut det mesta av barnens lärande. Det ska finnas ett samspel mellan skolor, 

bibliotek, museer, handel med mera. Och trädgårdar, parker och landsbygd ska användas som rum 

för lärande. Pedagogerna ska även ge barnen utrymme att vara känslomässigt engagerade och 

självstyrande i undervisningen. Det handlar om att pedagogerna ska se till barnens intressen och 

behov. 

3.2 Affordance

John J. Gibson (1976) myntade begreppet affordance för att studera miljöns betydelse för 

människan. Han menar att föremål som finns i naturen kan ge mening till människan. En lång pinne 

kan bli ett komplement till armen för att få en längre räckvidd, eller en spetsig sten bli en kniv. 

Dessa typer av beteende är när människan ser möjligheter i ting som kan rekonstrueras till något 

som gör nytta. Gibson menade dock att det som tas från naturen måste hanteras varsamt. De 

föremål som gynnar människan kanske inte gynnar naturen på bästa sätt. 
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Med affordance menas samspelet mellan människan och miljön. Hur miljön kan gynna människan 

och vilka funktioner den har för de som vistas i den (Änggård, 2012). Affordance är alla handlingar 

som är latenta i en miljö och utrymmen som inspirerar till aktivitet. Barn har en personlig 

uppfattning av den miljö som finns runt omkring dem och ser möjligheter ur sitt perspektiv, detta 

utforskar de instinktivt genom fysisk aktivitet och lek. Gibson betonar att denna uppfattning om 

handlingsmöjligheter uppstår från barnens individuella faktorer, vilket kan vara rädsla, mod, 

motoriska färdigheter och erfarenhet (Hagen, 2015). 

3.3 Teorierna kopplat till studien 

Teorierna som presenterats kommer tolkas utifrån perspektivet om barns tillgång till fysisk aktivitet 

i närmiljöerna runt förskolan. Enligt Deweys pedagogiska syn om att barnen ska få ett konstant 

miljöbyte för att få ut det mesta av sin undervisning, kommer detta studeras genom att titta på hur 

mycket tid förskollärare spenderar utanför förskolegården med barnen. Dewey menar även att ett 

samarbete mellan förskolor och lokala platser som bibliotek och museer bör finnas. I och med detta 

kommer denna studie även visa vart förskollärare går när de spenderar tid utanför förskolegården, 

samt vilka aktiviteter som görs. Eftersom miljön har betydelse för människan, enligt Gibsons teori 

om affordance, tillfrågas förskollärarna om det finns vissa platser utanför förskolegården som 

önskas besökas mer än vad de gör idag. Men även vilka platser som besöks mest, och vilka som 

därmed är mest betydelsefulla. Pedagoger ska se till barnens behov enligt de teoretiska 

utgångspunkterna i denna studie, vilket även det kommer undersökas då en av de frågeställningarna 

som tas upp handlar om det finns några faktorer som påverkar tillgängligheten till fysisk aktivitet 

utanför förskolegården. Vi lär genom att göra, som Dewey sa, och för att göra det måste barn få 

tillgång till olika miljöer för att få se och testa på nya saker.  
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4. Metod

4.1 Kvantitativ metod

För att undersöka undersöka hur barn ges tillgång till fysisk aktivitet i närmiljöerna runt förskolan 

valde jag att göra en en surveyundersökning, vilket är en metod där informationen samlas in genom 

enkäter, och data analyseras sedan kvantitativt för att hitta likheter, mönster och samband. Med en 

kvantitativ metod menas att jag använder mig av sifferdata och beskriver verkligheten och försöker 

att förklara något med hjälp av statiska metoder (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009). 

Forskare som använder kvantitativa metoder har distans till respondenterna, enligt Bryman (2011), 

vilket jag också hade när jag valde att göra en enkätundersökning.  

Det finns flera olika steg i en kvantitativ forskningsprocess, där allt från teori till formulering av 

resultat och slutsatser presenteras. En forskningsstudie är dock aldrig så linjär så det går att följa 

alla stegen i en förutbestämd ordning. Men det viktigaste i kvantitativ forskning är att det finns en 

hypotes och att denne beprövas (Bryman, 2011). Min hypotes var att barn i förskolan inte spenderar 

den tid de borde utomhus, samt att förskolorna av olika skäl inte tar vara på närmiljöerna så mycket 

som de kanske borde av olika skäl. 

4.2 Enkät och datainsamling 

Trost (2012) beskriver en enkät som ”frågor som svaras med den svarandes hand” (Trost, 2012, s.

9). Enkäter kan vara utformade på olika sätt, antingen som postenkät eller som webbenkät. 

Postenkäter är frågeformulär som skickas ut med posten, men de behöver inte alltid skickas ut, utan 

de kan också ex. finnas för att fyllas i av gäster på ett hotellrum. Gruppenkäter är en annan variation 

av postenkät, och brukar samlas in på ex. skolor eller liknande då många potentiella respondenter är 

samlade på ett och samma ställe och lättare kan nås med frågeformuläret (Trost, 2012). I följande 

studie användes en webbsurvey, vilket innebar att respondenterna fick besöka en webbplats för att 

fylla i enkäten (Bryman, 2011). 

Enkätens frågor utformades mot bakgrund av studiens syfte och forskningsfrågor (se bilaga). När 

enkäten utformades var det viktigt att tänka på att hela frågeformuläret fick plats på webbfönstret, 
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både på dator och mobil, för att göra upplevelsen för respondenten så inbjudande som möjligt och 

att det skulle vara enkelt att svara på frågorna. En annan viktig del var att begränsa antalet frågor, då 

det annars kan bli jobbigt och långdraget att besvara enkäten, och respondenten kan i värsta fall låta 

bli att svara (Trost, 2012). I enkäten användes både öppna och slutna frågor. Slutna frågor användes 

för att det är lätt att bearbeta svaren och öppna frågor användes för att respondenterna skulle kunna 

få svara med egna ord (Bryman, 2011). I denna studie valdes frågorna att konstrueras på så sätt att 

de skulle vara så lätta att svara på som möjligt, därför består enkäten mestadels av slutna frågor med 

olika svarsalternativ. När frågorna konstruerades var tanken att få fram hur mycket tid barnen 

spenderar utomhus, varav hur mycket av den tiden som spenderas utanför förskolans gård. Enkäten 

utformades där med på så sätt att frågorna hade olika svarsalternativ där respondenterna fick kryssa 

i det alternativ som stämde bäst överens med deras åsikter och erfarenheter. Efter konstruktionen av 

enkäten gjordes en pilotundersökning genom att skicka ut enkäten via e-post till några studenter på 

förskollärarutbildningen. En pilotstudie är en form av ”teststudie” för att säkerställa att frågorna 

fungerar som var tänkt. Pilotstudien visade att frågorna gick att besvara och enkäten fungerade väl.  

Datainsamlingen genomfördes genom att länken till min enkät lades ut på en Facebooksida som är 

tillgänglig för förskollärare över hela Sverige. Det skickades också tillsammans med länken med ett 

kortare följebrev med information om min undersökning samt de forskningsetiska principerna. 

Datainsamlingen utfördes genom en asynkron metod då respondenterna inte behövde svara på 

frågorna direkt de fick dem, utan när de hade tid. De fick ett tidsspann på ett par dagar (Bryman, 

2011). 

4.3 Urval

Urvalet ska kunna ge en så bred bild över resultatet som möjligt. Det vill säga att undersökningens 

resultat ska kunna uttala sig om helheten av en population (Trost, 2012). I mitt fall ville jag att det 

urval av människor som svarar på enkäten ska kunna utgå från populationen verksamma 

förskollärare i Sverige. 

Det finns två olika typer av urval, slumpmässiga urval och icke- slumpmässiga urval. 

Slumpmässiga urval kan delas in i två kategorier – bundna och obundna. Obundna slumpmässiga 

urval innebär att inget annat än slumpen avgör vilka ur populationen som svarar. Bundna 
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slumpmässiga urval däremot är när det görs ett register av en population, säg på 1000 personer, och 

jag väljer ut att till exempel var tionde person ska medverka i min undersökning. Icke- 

slumpmässiga urval är när forskaren vill att urvalet av människor ska ha vissa ”egenskaper” och ha 

en fördelning likt population, det kan ex. gälla kön och ålder.  Här bestämmer jag som skickat ut 

enkäten, vilka som ska få den (Trost, 2012). 

I studien användes ett icke-slumpmässigt urval i form av ”självval”, eftersom förskollärarna i 

Facebookgruppen själva valde om de ville delta eller inte. Totalt besvarade 224 individer enkäten. 

Internetanvändning är allt vanligare idag men urvalet kan fortfarande bli skevt genom en 

webbaserad undersökning. Till exempel kan internetanvändare vara yngre, ha bättre ekonomi eller 

ha en högre utbildning än genomsnittet (Bryman, 2011). Detta behöver absolut inte stämma, men är 

faktorer som behöver ses över för att urvalet ska vara så tillförlitligt som möjligt. Eftersom de två 

öppna frågorna i enkäten inte besvarades av alla respondenter som deltagit skapar det ett visst 

internt bortfall. Det vill säga en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen (Bryman, 2011).  

4.5 Analysmetod

När enkäterna ”samlades” in omvandlades svaren till data i programmet Survey&Report. Sedan 

analyserades datan för att få ett resultat. Dataprogrammet analyserade då hur många som deltagit i 

undersökningen, hur många som svarat på frågorna, vilket svarsalternativ som besvarades mest 

samt procentuella svarsfrekvenser (Bryman, 2011). Eftersom att jag hade en hypotes använde jag 

mig av en hypotetisk-deduktiv analysprocess. Med det menas att data samlas in för att testa den 

teori jag utgår från (Arnqvist, 2014). I analysen användes en univariat analys. En univariat analys är 

när en variabel i taget analyseras. Detta gjordes i form av deskriptiva analyser genom 

frekvensanalyser som presenteras i antal och procent. Jag valde att visa resultatet i diagram, vilket 

är den vanligaste presentationsformen för kvantitativ data och är lätta att tolka.  

4.4 Reliabilitet och validitet
 

Med reliabilitet menas hur tillförlitlig en mätning är, det vill säga att alla respondenter har tolkat 

frågorna lika och situationen ska vara likadan när enkäten besvarats. För att få en så bra reliabilitet 

som möjligt ska mätningen vid en ny tidpunkt till stor del ge samma svar som vid den första 

mätningen (Trost, 2012). Om jag ser på tillförlitligheten på min undersökning menar jag att den är 
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hög, eftersom jag fick svar på mitt syfte. Det fanns dock ett litet internt bortfall som indikerar en 

viss svaghet i tillförlitligheten. Något som kan ge en låg reliabilitet är om undersökningen till 

exempel innehåller svåra ord eller svårtolkade frågor. Det gör att respondenterna kan missuppfatta 

frågorna (Trost, 2012). Något som skulle kunna påverka reliabiliteten i min studie är att enkätens 

namn är ”fysisk aktivitet utanför förskolegården”, men att jag på många ställen i enkäten endast 

använder ordet aktivitet. Nu förutsätter jag att alla som svarade förstod att enkäten handlade om 

fysisk aktivitet, men misstolkningar kan lätt göras eftersom aktivitet inte nödvändigtvis behöver 

betyda fysisk aktivitet.  

Konstans behandlar tidsaspekten och förutsätter att fenomenet som undersöks inte ändras (Trost, 

2012). Hade jag skickat ut enkäten igen till samma respondenter hade jag troligtvis fått samma svar 

igen. Hade det gått en längre tid är det möjligt att det blivit ett annat resultat eftersom förskolor kan 

förändra hur de arbetar. Kongruens är en komponent i det sammansatta begreppet reliabilitet och 

betyder likhet mellan frågor som avser ge samma svar (Trost, 2012). I enkäten användes både 

öppna frågor och slutna frågor för att få olika aspekter på det som studerades.  

Om reliabiliteten är låg är validiteten likaså (Trost, 2012). Med validitet menas om studien mäter 

det som är tänkt att mätas. Till exempel om BNP verkligen är ett bra mått på landets ekonomi eller 

om tentamensfrågor på en universitetskurs verkligen stämmer överens med kursmålen. Då är det en 

fråga om mätningens validitet (Bryman, 2011). Validiteten i min undersökning är om förskollärarna 

som svarat verkligen kan representera hela  populationen. Eftersom jag inte hade någon fråga om 

vart i Sverige respondenterna jobbade kan jag ha fått väldigt många svar från till exempel 

Stockholms län, men väldigt få svarande från Norrland. Då är validiteten låg eftersom det inte utgör 

hela Sverige. Det finns olika former av validitet, ytvaliditet är när en forskare utvecklar ett nytt mått 

och måste kunna visa att det speglar innehållet i frågan. För att avgöra om ytvaliditeten är 

tillräckligt hög kan forskaren be vissa personer bedöma mätningen utifrån ett första intryck 

(Bryman, 2011). Detta är vad som gjordes när jag frågade ett antal personer på 

förskollärarprogrammet om enkäten fungerade bra och om frågorna speglade syftet. Samtidig 

validitet är ett annat begrepp och betyder att forskaren använder sig av ett kriterium. Till exempel 

för att mäta hur personer trivs på jobbet, kan ”frånvaro” vara ett kriterium. För att avgöra validiteten 

kan då forskaren undersöka om de personer som har hög frånvaro, inte heller trivs på arbetsplatsen 

(Bryman, 2011). Mitt kriterium är tillgängligheten, som till exempel mäts genom varför vissa 

förskolor inte går till skogen särskilt ofta. Till sist finns konvergent validitet där forskaren kan ta 
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hjälp av en extra metod för att få en överensstämmelse. Till exempel om forskaren använder sig av 

en enkätstudie kan det vara bra att även göra observationer för att vara säker på att vaiditeten blir 

hög (Bryman, 2011). Detta var ingenting jag gjorde i min studie, då det inte fanns tid eller 

möjligheter till det. Men hade jag gjort det kanske validiteten blivit högre. 

4.6 Etiska överväganden

De etiska övervägandena i ett forskningsarbete är väldigt viktiga. Undersökningen var helt anonym 

och inga personuppgifter lämnades ut. Allmänheten får inte reda på vilka personer som deltagit i 

arbetet, detta kallas konfidentialitetskravet. Förskolor, samt saker som kan känneteckna förskolorna, 

såsom plats och pedagogisk inriktning, hålls också anonymt. Frågeställningarna som ställs får inte 

heller vara riktade politiskt eller religiöst, och inte påverka barn och pedagoger fysiskt eller 

psykiskt. Innan studien utfördes tog jag hänsyn till samtyckeskravet. Jag som forskare måste 

informera ordentligt och förklara utförligt undersökningens syfte och få ett samtycke av de som ska 

delta (Löfdahl, 2014). Samtycket i detta fall var att respondenterna frivilligt valde om de ville svara 

på undersökningen eller inte. Nyttjandekravet, som Vetenskapsrådet (2017) tar upp, är också en 

viktig komponent då all data som samlas in endast får användas i forskningssyfte. Det vill säga att 

jag raderade alla data efter att jag sammanställt mina svar.  

I informationskravet gäller det för mig som forskare att informera de berörda om undersökningens 

syfte (se bilaga 2) (Bryman, 2011). När enkäten skickades ut till deltagarna skickades det med ett 

följebrev, som är en skriftlig information angående undersökningen. I följebrevet fanns 

bakgrundsfakta samt syftet med undersökningen. Brevet informerade om att all information som 

erhålls kommer behandlas med sekretess och att alla deltagare är anonyma. Det stod hur resultatet 

kommer att redovisas och hur deltagarnas identiteter kommer skyddas. Till sist framkom det att 

undersökningen är helt frivillig och deltagarna har rätten att dra sig ur när som helst, samt att det 

inte är något tvång att svara på undersökningen. Kontaktuppgifter till mig ska fanns med så att 

respondenterna kunde ta kontakt vid eventuella frågor, funderingar eller önskemål. Allt enligt de 

riktlinjer som Löfdahl (2014) påvisar är av vikt.  

 

Efter att undersökningen sammanställs har jag som forskare en allmän skyldighet att publicera 

resultatet. Att publicera resultatet har flera syften, dels för att ge ökad kunskap till samhället, så att 

andra kan vidareutveckla sina forskningsideér med hjälp av min forskning. Men även för att 
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forskningssamhället ska kunna diskutera och kontrollera forskningsresultatet (Vetenskapsrådet, 

2017). 
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5. Resultat

Här redovisas resultatet av de enkäter som skickades ut. Jag har delat upp resultatet i olika 

kategorier utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Totalt deltog 224 respondenter i 

undersökning och samtliga svarade på alla frågor, med undantag från de två öppna frågorna där 188 

svarade.  

Diagrammet nedan (Figur 1) visar fördelningen förskolor på landsbygd/ort och centralt i en stad. 

Fördelningen är jämn men några fler av de svarande är verksamma i en förskola på landsbygd. 

Figur 1. Fördelningen mellan arbetsplats på landsbygd/ort eller centralt i en stad. (%) (n=224) 

5.1 Tillgängligheten till vistelse utanför förskolegården
 

Pedagogerna fick frågan om de anser att tillgängligheten till fysisk aktivitet utanför förskolegården 

är bra. Majoriteten av de svarande ansåg att tillgängligheten till att bedriva aktiviteter utanför 

förskolan i högutsträckning är bra (41,1 %) eller delvis bra (42 %). Det var dock 15,2 % som tyckte 

att de inte hade särskilt bra tillgång till aktiviteter utanför förkolegården, men endast 1,8 % svarade 

att det inte alls har möjlighet till att aktivera barnen i närmiljön (se figur 2).  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Figur 2. Tillgängligheten för aktivitet utanför förskolegården. (%) (n=224) 

Vidare blev respondenterna tillfrågade om utomhusvistelsen brukar spenderas utanför 

förskolegården. De flesta pedagogerna spenderar tid utanför förskolegården, det är totalt 95 % av de 

som svarade som tillbringar tid utanför förskolegården. Där de flesta svarade att de gör det ibland 

(63,7 %). Följaktligen var det enbart 4,5 % som svarade att de aldrig går utanför förskolan (se figur 

3). 

 

Figur 3. Utevistelse utanför förskolegården. (%) (n=223) 

Pedagogerna fick därtill en rad alternativ att kryssa i angående vart de går när de vistas utanför 

förskolegården, samt hur ofta. Skogen var den plats som besöktes mest, 68,8 % svarade att de går 

dit en eller flera gånger i veckan. Det var 46 % som svarade att de går på promenader minst en gång 

i veckan. Det var dock 20,3 % som svarade att de aldrig eller enbart en gång om året går på 

promenad. Det var 28,3%  som säger sig besöka en lekpark någon gång i veckan, medan det var 

14,6 % som aldrig besöker en lekpark och 19,8% gör det bara en gång om året. Idrottsplats/
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anläggning var det ställe som respondenterna besöker minst, endast 17,1 % besöker en 

idrottsanläggning en eller flera gånger i veckan. Det var hela 61,1 % som aldrig besöker en 

idrottsplats/anläggning.  

Enkäten hade också ett par öppna frågor där respondenterna hade möjligheten att svara med egna 

ord. En fråga löd ”Vad skulle du vilja göra mer för aktiviteter utanför förskolegården? (andra 

aktiviteter och/eller aktiviteter som ni redan gör)”. 128 stycken svarade på frågan och gav följande 

exempel: 

 Hade varit roligt att ha tillgång till en gympasal där man kunde göra fysiska aktiviteter med  

 mattor och bänkar ex.  

 Eftersom gården inte erbjuder speciellt bra och roliga grovmotoriska utmaningar hade jag önskat att det 
 var närmre till skogen så att vi kunde gå dit oftare. Vi försöker gå till skogen en gång i veckan men 

 ibland står vi över skogen för att gå på kulturaktiviteter på ”utflyktsdagen”. Skogen är enligt mig den 
 bästa platsen för att utmana fysiken, särskilt för våra innerstadsbarn som mest är vana att promenera på 
 trottoarer. 

  
 Skogen då vi har en steril liten gård m endast odlingslåda som natur. 
  

  

Detta kan exemplifiera att det är få som besöker en idrottsplats/anläggning, men att skogen även är 

en plats som önskas besökas mer. Dessa två platser verkade vara det som pedagogerna saknade 

mest i förskolans vardag. Men även att åka buss, gå på museum och upptäcka platser i samhället var 

önskade. 

5.2 Årstiders betydelse och önskan att spendera mer tid utan-

för förskolegården

Förskollärarna fick också en fråga om årstiderna har någon betydelse för frekvensen av tid utanför 

förskolegården. Diagrammet nedan (figur 4) visar att de flesta spenderar mest tid utomhus på vår 

och sommar (45 % respektive 37,2 %), men det är också några som spenderar mest tid på hösten 

och vintern (11,5 % respektive 6,4 %). Det förklaras dock i övriga kommentarer längst ner i enkäten 

att de kan vara ute lika mycket året om. 
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Figur 4. Årstidernas betydelse. (%) (n=218) 

Fortsättningsvis fick respondenterna frågan om att spendera mer tid i närmiljön. Det var 71,3 % av 

de svarande som vill spendera mer tid utanför förskolegården. Medan 28,7 % anser att de redan 

spenderar tillräckligt med tid i närmiljön (se figur 5). 

Figur 5. Önskan att spendera mer tid utanför förskolegården. (%) (n=223) 

Av resultatet att bedöma ville alltså majoriteten spendera mer tid utanför förskolegården. 

5.3 Förskolors geografiska läges betydelse 

I övriga kommentarer skriver många respondenter att eftersom förskolegårdarna är små och inte väl 

utformade använder de ofta skog eller lekparker för att stimulera barnen till fysisk aktivitet. En 

respondent skriver: 
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 Det borde vara krav på att ha en genomtänkt gård även i stan. Jag upplever att gårdarna är bättre i 

 ytterområden där man redan har närhet till skog och natur. I stan är gårdarna oftast hemskt tråkiga och 
 det är samtidigt långt till närmsta skogsdunge. 

Det som uttrycks i citatet är att förskolor som ligger centralt har svårt att ta sig ut till närmiljöerna. 

De respondenter som anser sig ha bra tillgång till närmiljöer där de kan utföra aktiviteter svarar att 

skogen är den plats som används mest. Jag kan då se att dessa förskolor ligger på landsbygden där 

det finns mer tillgångar till natur. 

 Vill bara tillägga att vi har jättebra gård och att vi därför inte lämnar den så ofta. Vår förskola har tre 

 gårdar. Samtliga delvis kuperad mark och två har skogspartier. När jag jobbat på förskolor med "sämre" 

 gårdar har vi gått utanför betydligt oftare, kanske 2-3 gånger i veckan. 

Men det visades också att om det finns tillgång till skog och natur på gården blir behovet av att gå 

utanför den inte lika stort. Då finns alla de tillgångar som naturen ger till lek och aktivitet på 

förskolan.  

Säkerhetsaspekten är också något som några respondenter tar upp som ett problem, samt bristen på 

personal. Om förskolan ligger nära naturområden som är lättillgängliga finns möjligheterna att 

besöka dem oftare. Men är förskolorna belägna centralt, är trafik en aspekt som måste tas hänsyn 

till och då krävs mer personal för att kunna se till alla barn i barngruppen. 

 Barngrupperna är förstora för att det ska vara säkert  

 Otillräcklig personal tätheten är det som begränsar att komma utanför förskolegården.  

 Den stora anledningen till att vi inte kommer iväg så ofta är pga. personalfrånvaro pga. möten, samtal 

 och sjukfrånvaro. Det är ofta annat än barnen som stjäl ens uppmärksamhet. 

Finns det inte tillräckligt med personal blir det svårt att ta sig ut utanför förskolegården. Då blir 

utomhusvistelsen mer en stressfaktor för pedagogerna än en bra kompletterande lärmiljö för barnen 

som det är tänkt. 
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6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Det finns både för- och nackdelar med enkät som metod. Nackdelarna med enkäter är att jag inte 

kan hjälpa respondenterna att förklara en fråga om de inte förstår och jag kan inte ställa 

uppföljningsfrågor på deras svar. Till exempel frågar jag i min enkät om tillgängligheten till fysisk 

aktivitet utanför förskolan är bra. Eftersom det jag menar är om pedagogerna anser att de har en god 

tillgång till olika platser där de kan utföra fysisk aktivitet med barnen, hade det varit bra om jag  

givit exempel i en parantes för att förtydliga att det handlar om utbud. Vidare kan jag inte i studien 

veta vem som besvarat frågorna samt att enkäter ger ett större bortfall än intervjuer (Bryman, 2011).  

Jag skapade ett bra introduktionsbrev där all information från syfte till att svaren behandlas 

konfidentiellt fanns med. Samt att enkäten var kort och koncis, hade tydliga instruktioner och en 

lockande layout. Fördelarna med enkät som metod är de är snabbare och billigare att administrera 

samt att det orsakar ingen intervjueffekt. Det vill säga att faktorer som intervjuarens kön, etnicitet 

och social bakgrund inte kan påverka hur respondenten svarar. Dessa riktlinjer följdes enligt 

Bryman (2011) för att minska bortfallet så mycket som möjligt.  

Jag anser att enkät som metod var den lämpligaste för min studie då jag ville ha svar från många 

olika personer från många olika ställen. Att göra intervjuer hade varit omöjligt då varken tiden eller 

resurser fanns till det. Men intervjuer hade varit passande i min studie också eftersom det ger ett 

personligt möte med respondenten, vilket hade kunnat vara bra eftersom det då exempelvis hade 

varit möjligt att ställa följdfrågor. Min första avsikt var att skicka ut enkäterna till verksamma 

förskollärare i Karlstad kommun genom att skicka till deras e-postadresser. Detta visade sig inte 

vara en bra urvalsmetod då jag inte fick in så mycket svar som jag hade hoppats på. Jag ändrade då 

urvalet och la ut länken till enkäten på en Facebookgrupp där verksamma förskollärare runt om i 

Sverige är medlemmar. Det visade sig vara bättre då jag fick in över 200 svar på en kväll. Min 

första urvalsprocess tog väldigt mycket tid då jag fick vänta länge på svar och skicka påminnelser 

och ändå enbart få in ett fåtal svar. Hade jag lagt ut enkätens länk på internet från första början hade 

det sparat mig mycket tid. Resultatmässigt kan jag se både fördelar och nackdelar med det ändrade 

urvalet. I Facebookgruppen blev det en större svarsfrekvens vilket är en fördel på så sätt att jag fick 

ett större urval. Men det är svårt att veta om detta urval är representativt då jag inte vet vart 

respondenterna kommer ifrån. Samtidigt om jag hade fått in så många svar som jag hade velat i den 
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kommun jag skickade ut enkäten till, hade urvalet blivit mer representativt. Detta för att det då hade 

varit enklare att säga att resultatet utgår från hela kommunen som jag valde att undersöka.  

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med min undersökning var att undersöka hur barn ges tillgång till fysisk aktivitet i 

närmiljöerna runt förskolan. Mina frågeställningar var ”Hur ofta ger förskollärare barnen tid till 

fysisk aktivitet utanför förskolegården?” , ” Vilka aktiviteter är vanligast förekommande utanför 

förskolegården?” och ” Finns det några faktorer som påverkar tillgängligheten till fysisk aktivitet 

utanför förskolegården och i så fall vilka?”. Resultatet visade att majoriteten av de verksamma 

förskollärarna tar tillvara på naturmiljöerna utanför förskolegården till lek och fysisk aktivitet för 

barnen, vilket kan bero på tillgängligheten. Av de som svarade på enkäten arbetade nästan hälften 

centralt i en stad och hälften på landsbygd/ort och de flesta ansåg att de hade goda möjligheter till 

aktivitet utanför förskolegården. Skogen verkade vara den plats som var mest lättillgänglig och som 

utnyttjades till fysisk aktivitet flera gånger i veckan. Men även fast skogen verkar finnas runt hörnet 

på de flesta förskolor saknar pedagogerna idrottsanläggningar eller rörelserum där barnen kan få 

möjlighet till aktivitet. Det framkom även I resultatet att det är svårt att ta sig ut till närmiljöerna på 

grund av att det varken finns tid eller resurser till det. Jag kan då se att dessa förskolor ligger 

centralt i en stad där det, speciellt i storstäder, blir svårt att hitta miljöer som är säkra för en stor 

barngrupp och som inte ska ligga allt för långt bort.  

Enligt Boverket (2015) drar sig barn till utmanande miljöer där de får lov att pröva sina kroppar och 

sina förmågor. En bra utemiljö ska erbjuda fysiska utmaningar som gynnar barnens motorik. De ska 

vistas i en miljö där de kan testa sig fram genom att springa, klättra, krypa osv. I och med att 

resultatet visade att de flesta förskolor använder sig av miljön utanför förskolegården betyder det 

också att barnen tar del av de hälsofrämjande effekter som utevistelse ger. Barnen kan då bli mindre 

stressade, få bättre koncentrationsförmåga och sova bättre (Boverket, 2015), samt att den friska 

luften bidrar till att de håller sig friska (Naturskyddsföreningen, 2018). Enligt Dewey (Forsell, 

2011) bör barn få ett utbyte av olika miljöer och inte bara den som finns på förskolan för att få ett så 

bra lärande som möjligt. Det verkar mot bakgrund av studiens resultat att det är vanligt att svenska 

förskolor arbetar efter detta tankesätt. I enlighet med Gibsons (1976) teori om affordance får barnen 

i förskolan därmed möjlighet att utforska och ta tillvara på miljön till lek och aktivitet och som 
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troligen inspirerar till fysisk aktivitet. Skogen är då den plats som inspirerar mest och är 

betydelsefull för barnens lärande.  I skogen kan barnen lära genom att göra, som är ett slagord från 

Deweys pedagogik. Barn lär sig motoriska färdigheter bäst när de får tillgång till de miljöer som har 

naturliga inslag av ojämn terräng, träd och buskage, vilket de verkar få i majoriteten av förskolorna.  

Hagens (2015) studie visar att barn gärna leker med naturmaterialen som finns på gården istället för 

de fasta leksakerna, såsom gungor och klätterställningar. Genom att vistas i närmiljöer såsom skog 

finns dessa naturmaterial i varje vrå, och skogen kan därmed ge mer möjligheter till lek och 

aktivitet än förskolegården. Änggård (2012) menar att barnen får lov att använda sin fantasi mycket 

mer när de vistas i naturmiljöer där de leker med pinnar, stenar och kottar. Samspelet mellan 

människan och miljön gör att barn får uppleva platser med sina kroppar, de får motorisk stimulans 

genom sinnliga erfarenheter av att leka i naturmiljöer. Resultatet i föreliggande studie visar att 

barnen verkar få dessa motoriska stimulanser i hög utsträckning då utomhuspedagogik verkar vara 

något som prioriteras. Yıldırım och Özyılmaz Akamca (2017) visade att utomhusvistelse kan 

stimulera flera delar i barns lärande. De kom fram till att barns kognitiva, motoriska, språkliga och 

social-emotionella förmåga utvecklades efter tio veckors ökad utomhuspedagogik. Torkar och Rejc 

(2017) gjorde en liknande studie men gjorde istället en jämförelse mellan traditionella förskolor och 

naturbaserade förskolor och jämförde om den fysiska aktiviteten skiljer sig hos barnen på de två 

olika förskolorna. Även här gynnades barnen av att vistas utomhus då de var mer fysisk aktiva på 

den naturbaserade förskolan. Studierna har det gemensamt att vistelse utomhus har en rad olika 

fördelar, både fysisk och psykiskt. Men även om min studie visar att många av Sveriges förskolor 

vistas ute i närmiljöer i stor utsträckning, är det fortfarande många som inte gör det. Jag anser att 

planerade och spontana aktiviteter till närmiljöer bör vara ett prioriteringsmål i alla Sveriges 

förskolor, då det har hälsofrämjande effekter, gynna de motoriska färdigheterna och ge fördelar i 

undervisningen då barnen orkar hålla fokus längre och vara friska. I och med detta resultat kan min 

forskning bidra till en tankeställare för både förskollärare och samhällsplanerare. För förskollärare 

handlar det mycket om inställningen till att ta sig utanför förskolegården. Det kan upplevas som 

tidskrävande och jobbigt. Men det handlar även om resurser. Några respondenter skrev att 

barngrupperna är för stora samt att möten och andra omständigheter utanför barngruppen tar upp 

väldigt mycket av den tid som egentligen kan läggas på utflykter till närmiljöer. Även sjukdom 

bland ordinarie personal och oerfarna vikarier verkar vara en faktor som påverkar tillgängligheten 

till att vistas i närmiljöerna. Tankeställaren riktar sig även till Sveriges samhällsplanerare då många 

förskolegårdar inte uppfyller den standard med ojämn terräng, buskage, grönska med mera som en 
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gård ska ha (Folkhälsomyndigheten, 2008). För att underlätta för de förskolor som inte har lika bra 

tillgång till naturmiljöer bör det därför satsas resurser på att utveckla förskolegårdar så att de mer 

liknar naturliga miljöer utanför förskolegården. Eftersom skogen har ojämn mark och terräng är den 

även mer fysiskt utmanande för barnen. Förskolegårdar kan vara väl utformade med alla möjliga 

olika naturinslag i form av kullar och buskage, men de naturliga lekplatserna i skogen med allt från 

rötter i marken att kliva över till variationen av träd att klättra i, kommer alltid ge mer och bättre 

möjligheter till fysisk aktivitet. 

6.3 Slutsats

Min hypotes angående att barnen inte spenderar den tid de borde utomhus utanför förskolegården 

stämde inte överens med det resultat som framkom i enkäterna. Förskolor runt om i Sverige har 

generellt goda möjligheter till utomhusaktivitet i närmiljöerna. Förskolorna har bra tillgång till natur 

och skog och majoriteten menar att de tar tillvara på dessa utrymmen mer än en gång i veckan. 

Även årstiderna verkar inte ha någon större påverkan, utan barnen spenderar mer tid utomhus på vår 

och sommar, men får fortfarande daglig utomhusaktivitet på hösten och vintern. Det framkommer 

dock att förskolor som är centralt belägna har sämre möjligheter till att ta sig till skog, lekpark eller 

idrottsanläggning på grund av säkerhetsskäl och personalbrist. För att återkoppla till studiens syfte 

spenderar förskolor mycket tid utanför förskolegården. Fysisk aktivitet utanför förskolegården 

prioriteras i hög utsträckning och motbevisar därmed min hypotes om att barn runt om i Sverige 

inte spenderar den tid som de borde utanför förskolegården.  

6.4 Förslag till vidare forskning
 

För vidare forskning inom området skulle det vara intressant att studera hur faktorer som sömn, 

koncentrationsförmåga och stress bland barn på förskolan påverkas av vistelse i miljöer utanför 

förskolegården och då framförallt skogsmiljöer. Detta igenom att istället för att titta på enbart 

mängden fysisk aktivitet också undersöka hur barn mår och presterar på de förskolor som aktivt tar 

tillvara på närmiljöerna jämfört med de som inte gör det. 
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Bilagor

Bilaga 1. Enkäten   
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Bilaga 2. Följebrev  

Hejsan!  

Jag studerar till förskollärare på Karlstad universitet och håller just nu på 

att skriva mitt examensarbete. Det handlar om fysisk aktivitet utanför för-
skolegården och jag skulle vara jättetacksam om ni ville ta några minuter 

och svara på min enkät. Alla respondenter är självklart anonyma!  

Tack på förhand! 

[LÄNK TILL ENKÄT] 
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