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Abstract 
The purpose of the study is to provide knowledge about how the preschool's 
design of the outdoor playground affects the children's opportunities for 
physical activity. Five preschool teachers divided into two preschools in a 
small urban area participated in the study, where semi-structured interviews 
were used as a method to study the educators' perceptions about what they 
believe influences the children to move outdoors. In addition to this method, a 
survey of the preschool’s playground was done. This survey was documented 
as an sketch, which was used as a discussion basis during the interviews. A 
socio-cultural perspective has been used as a theoretical basis for making 
visible-how both psychological and physical tools affect the children's 
environment. The data has been transcribed and analyzed based on a thematic 
analysis model. 

The result shows that the size and surface of the playground, as well as the 
variety of materials, are central to whether the children are physically active or 
not. The opportunity for a good local environment is also something that the 
educator’s value. The educators who participated in the survey consider 
themselves to have physically active children who rarely need to be stimulated 
beyond the stimuli they receive in the free play outdoors. The research that 
supports the study also shows that there are more educators who share the same 
view of children's movement. I want my research to increase the knowledge 
how the outdoor environment can motivate movement and be able to inspire 
educators and principals in the organization of the preschools. One of the 
conclusions shows that it is through physical and intellectual challenges that 
children gather experiences that help them to understand the world. 

 
Keywords: Children, Physical activity, preschool, playground, psychological 
and physical tools. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att ge kunskaper kring hur förskolans utformning av 
utomhusmiljön påverkar barnens möjlighet till fysiska aktivitet. Fem 
förskollärare fördelat på två förskolor i en mindre tätort deltog i studien, där 
semistrukturerade intervjuer användes som metod för att studera pedagogernas 
uppfattning kring vad de anser påverkar barnen till rörelse utomhus. Som 
komplement till denna metod har även en kartläggning av de två gårdarna 
gjorts. Denna kartläggning dokumenterades i form av en skiss och användes 
sedan som diskussionsunderlag vid intervjuerna. Ett sociokulturellt perspektiv 
har använts som teoretisk grund för att synliggöra hur både psykologiska och 
fysiska redskap påverkar barnens omgivning. Data har transkriberats och 
analyserats utifrån en tematisk analysmodell. 

Resultatet visar att gårdens storlek och yta, samt variationen av material är 
centrala för huruvida barnen är fysiskt aktiva eller inte. Möjligheten till en god 
närmiljö är också något som pedagogerna värdesätter. De pedagoger som 
deltog i undersökningen anser sig ha fysiskt aktiva barn som sällan behöver 
stimuleras utöver den stimulans de får i den fria leken utomhus. Den forskning 
som studien tar stöd från visar också att det finns fler pedagoger som delar 
samma syn på barnens rörelse. Jag vill att min undersökning ska kunna öka 
kunskaperna kring hur utomhusmiljön kan motivera till rörelse och kunna 
inspirera pedagoger och rektorer i deras organiseringen av förskolans 
verksamhet. En av slutsatserna visar att det är tack vare fysiska och 
intellektuella utmaningar som barn samlar erfarenheter som hjälper dem att 
förstå omvärlden.   

 

 

Nyckelord: Barn, fysisk aktivitet, förskola, lekplats, psykologiska och fysiska 
redskap. 
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1 INLEDNING  

Här beskrivs vad det var som väckte mitt intresse för just fysisk aktivitet i 
förskolans utomhusmiljö, samt hur detta kopplas till förskolans styrdokument.  
Bakgrunden tar sedan upp varför ämnet är viktigt, samt vilka 
rekommendationer som finns. Inledningen avslutas med studiens syfte och 
frågeställningar. 

Förskolans utomhusmiljö ser olika ut på olika förskolor, där det finns en 
variation i storlek, material, natur och geografisk plats. Av erfarenhet från 
arbetslivet, verksamhetsförlagd utbildning och som förälder anser jag att det 
finns utomhusmiljöer som inte håller de krav som krävs för att miljön ska vara 
inspirerande och ge stöd till lek och fysisk aktivitet. Förskolans läroplan, 
Lpfö18 (Skolverket, 2018) menar att utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva rörelseglädje och för att det ska vara möjligt krävs en inspirerande 
utomhusmiljö som inbjuder till fysisk aktivitet. Lpfö18 menar att oavsett var i 
landet som en förskola är belägen så har barnen rätt till en likvärdig utbildning. 
Vidare hävdar Lpfö18 att förskolans miljö ska erbjuda barnen varierande 
aktiviteter med många valmöjligheter för att öka förutsättningarna för barnens 
val av aktivitet. På min VFU plats var utomhusmiljön stor och inspirerande 
och det var sällan, om i stort sett aldrig, som planerade och strukturerade 
rörelseaktiviteter utfördes med barnen. Jag har också erfarenhet av förskolans 
verksamhet före och under min utbildning, då jag sett förskolor som inte haft 
det som min VFU plats har kunnat erbjuda när det gäller utomhusmiljön. På 
dessa platser har jag upplevt mer konflikter, barn som inte vill gå ut, de vet inte 
vad de ska leka och de är mer vuxenberoende. Detta ställer i sin tur mer och 
större krav på pedagogerna, samt att de finns en tillgänglig närmiljö. Vad är 
det som krävs för att barnens utomhusmiljö ska inspirera till rörelse? Jag vill 
att min undersökning ska kunna öka kunskapen kring hur utomhusmiljön kan 
inspirera till rörelse och kunna inspirera pedagoger men också rektorer och 
huvudman i organiseringen av förskolans verksamhet.  

1.1 Bakgrund 

Hälsa är ett begrepp som kan ses utifrån olika perspektiv. Det kan handla om 
biologiska, ärftliga, miljö- och livsstilsperspektiv. Trots ett brutet ben kan den 
psykiska hälsan ändå upplevas god. Likaså kan den som mår dåligt psykiskt 
ändå ha en god fysik (Nordlund, Rolander & Larsson, 2010). Idrott och motion 
för barn och vuxna är beroende av uppväxtvillkor och levnadsförhållanden. 
Nordlund m.fl. menar att när ett barn väljer mellan att leka och röra på sig eller 
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titta på tv handlar det inte om barnets fysiska kapacitet eller lämplighet. Det 
handlar istället om hur den kulturella och sociala miljön påverkar barnen till 
fysisk aktivitet.  Ericsson (2005) menar att rörelse för barn är centralt för deras 
hälsa och lärande. Det påverkar inte bara deras motoriska egenskaper, utan det 
kan också bidra med en positiv inverkan på koncentrationsförmågan och 
skolprestationer. Kontinuerlig rörelse och lek stärker också barnens 
benstomme, uthållighet, muskelkraft, balans och koordinationsförmåga.  

I Läroplan för förskolan Lpfö18 (Skolverket, 2018) finns ett stycke som tar 
upp just fysisk aktivitet i förskolans miljö. 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att 
ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 
utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. (Skolverket, 2018, s.9) 

Blockcitatet pekar på hur viktigt det är att förskolans utbildning erbjuder fysisk 
aktivitet. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att om den 
fysiska miljön som barnen vistas är rik och utmanande så utvecklar barnen de 
grundläggande motoriska rörelserna, som att hoppa, gå, springa, klättra, 
balansera, hänga, stödja, kasta, fånga och rulla. Läroplanen (Skolverket, 2018) 
beskriver att barnen bör vistas i olika naturmiljöer. Detta kan tolkas som att 
förskolans utomhusmiljö i relation till gården inte är den enda plats som fysisk 
aktivitet bör upplevas. Men i föreliggande arbete är det just förskolans 
utomhusmiljö som behandlas.  

Enligt World Health Organization, WHO (2019) rekommendationer bör barn 
1–4 år spendera minst 180 minuter varje dag i någon form av fysisk aktivitet. 
Varav 60 minuter av dessa ska vara måttligt till kraftfullt intensiva. Genom att 
följa dessa rekommendationer de första fem åren i barns liv kan de motoriska, 
kognitiva, psykosociala och fysiska egenskaperna utvecklas och riskerna för 
övervikt och fetma minska. Fysisk inaktivitet har dessutom identifierats som 
en ledande riskfaktor för global dödlighet (WHO, 2019). Därför bör små barn 
ha möjligheter till en variation av utvecklingsanpassade, säkra, roliga och 
lekbaserade aktiviteter som utmanar dem fysiskt.  

Utomhusmiljö handlar i undersökningen om förskolans miljö utomhus, 
avgränsad till den utemiljö som är i direkt anknytning till förskolan. Det vill 
säga gården, som i regel är begränsad med hjälp av staket eller motsvarande. 
Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, NCU (2017) beskriver 
utomhusmiljön som en ständig kunskapskälla där interaktionen mellan fysiska 
upplevelser och konkreta erfarenheter är centrala för barnens lärande och 
utveckling. Undersökningen kommer vidare att utgå från begreppet fysisk 
aktivitet. Fysisk aktivitet är när varje kroppslig rörelse som produceras av 
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skelettmuskler kräver energi. Träning, lek, arbete, aktiv transport, husarbeten 
och fritidsaktiviteter är fysisk aktivitet som inkluderar denna typ av kroppslig 
rörelse (WHO, 2019). 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) lyfter miljö, terräng, material och 
tillgänglighet som viktiga förutsättningar för att främja aktiva lek- och 
lärmiljöer. Osnes m.fl. menar till exempel att de material som förskolan köper 
in ger en viss signal till vilken aktivitet som ska utövas. De menar att om 
pedagoger vill att barn ska lära sig att läsa, måste det finnas tillgängliga böcker. 
Likaså är det om förskolans personal vill att barnen ska kunna hantera en boll, 
då måste det finnas bollar tillgängliga på förskolan. Osnes m.fl. beskriver tre 
faktorer som är viktiga när förskolans personal ska skapa och utveckla fysiskt 
aktiva lek- och läromiljöer, som kan skapa rörelseglädje och motivation hos 
barnen. -fysiska, sociala och psykologiska faktorer. Till fysiska faktorer hör 
bland annat utformning och storlek på de utrymmen barnen vistas i. Tillgång 
till material, utrustning, ekonomi och tidsram är faktorer som också påverkar 
möjligheten att få till goda lek- och lärmiljöer i förskolan (Osnes m.fl., 2012). 
Den sociala miljön i barngruppen handlar om huruvida barnen känner varandra 
och personalen som verkar i förskolan. Kommunikation, respekt och trygghet 
är några av de faktorer som bör vara i fas för att den sociala miljön ska vara en 
positiv faktor i den pedagogiska verksamheten (Osnes m.fl., 2012) För att 
kunna ge barnen goda motoriska erfarenheter är den psykologiska faktorn 
viktig. Det handlar om barnens självtillit och självuppfattning. Vågar barnen 
ta sig an utmaningar och hur kommer de över misslyckanden? Barn behöver 
ha tilltro till sig själva och vara trygga för att våga prova och testa igen, för att 
uppleva hur det är att lyckas erövra motoriska svårigheter (Osnes m.fl. 2012). 

Med stöd av litteratur, mina tidigare erfarenheter från förskolan och Lpfö18 
anser jag att det är viktigt att lägga ner tid och resurser på förskolans 
utomhusmiljö, för att den ska kunna främja fysisk aktivitet. Syftet formuleras 
därför på följande sätt: 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar pedagogerna i förskolan 
har, kring hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet.  

• På vilket sätt beskriver pedagogerna hur de fysiska redskapen 
påverkar barnens fysiska aktivitet i utomhusmiljön? 

• På vilket sätt beskriver pedagogerna hur de psykologiska redskapen 
påverkar barnens fysiska aktivitet i utomhusmiljön? 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I den tidigare forskningen lyfts relevanta studier som visar hur fysiska och 
psykologiska redskap påverkar barnen till fysisk aktivitet. Här lyfts även hur 
miljöns vegetation, area och terräng inspirerar barnen till rörelse. 

Children’s views and preferences regarding their outdoor environment är en 
studie av Norðdahl och Einarsdóttir (2014). Syftet är att undersöka vad barn 
på förskolan vill ha i sin utomhusmiljö och vad i denna miljö som de föredrar. 
Sexton barn valdes ut av förskolans lärare baserat på olikheterna i barnens 
intressen samt vilket bostadsområde de bodde i. Resultatet visar att de barn 
som deltog i studien gillade utelek och att de föredrog att leka utomhus. Barnen 
föredrog varierande inslag på gården för att kunna variera sin lek. De ville ha 
fysiska utmaningar samtidigt som de tryckte på vikten av att känna sig säkra i 
den miljö de vistas i. Vidare visar studien att barn önskar utforska, vara i 
kontakt med andra, omge sig av vackra saker samt hitta eller skapa egna små 
utrymmen att vistas i. Barnen i studien pratade ofta om hur mycket de gillade 
fysiska utmaningar. Exempelvis beskrev en femårig pojke hur han gillade att 
cykla uppför en backe, för att sedan åka fort ner. Två andra barn, fyra år gamla, 
pratade hur roligt det var att ”krocka” in i varandra med hjälp av gungorna. 

Även om Norðdahl och Einarsdóttir (2014) beskriver hur barnen i deras studie 
ofta relaterade till så kallad ”farlig lek”, så var det också viktigt för många barn 
att kunna känna sig trygga. Detta kunde bland annat innebära staket, mjukt gräs 
istället för grus samt mer vuxen tillsyn om olyckor skulle ske. Trots detta så 
berättar lärarna i studien att de ändå hade börjat fundera mer över vad barnen 
var tillåtna att göra. De kunde se vad roligt och lärorikt de farliga lekarna var 
för barnen. Pedagogerna hade därför börjat tillåta dessa former av lekar mer 
eftersom de såg att de gav barnen mer än vad det var risk för olyckor. Norðdahl 
och Einarsdóttir (2014) berättar att barnen i studien gärna lekte med andra barn 
och ofta i större grupper än två. De sociala verkade vara viktigt för barnen. 

Zamani (2017) har gjort en studie som heter Young children’s preferences: 
What stimulates children’s cognitive play in outdoor preschools? Denna 
undersökning liknar Norðdahl och Einarsdóttir’s (2014) studie eftersom den 
också tar avstamp från barns perspektiv om vad barn vill ha i sin utomhusmiljö, 
men med fokus på vad det är som stimulerar barnens kognitiva lek utomhus. I 
Zamani’s studie (2017) deltog 22 barn i åldern 4–5 år som gick på en förskola 
med utomhuspedagogisk inriktning som hade naturliga och tillverkade inslag 
på sin gård. Metoden var semistrukturerade intervjuer med barnen. Foton som 
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representerade gårdens olika delar användes också som underlag i dessa 
intervjuer. Resultatet visar att barnen föredrog konstruktiva och funktionella 
lekar där naturligt förekommande och tillverkade material blandades. 
Regellekar och dramalek var också lekar som stimulerades i de blandade 
miljöerna. Resultatet av studien visar att en varierad utomhusmiljö, där 
naturliga inslag som kullar, träd och sten bör mixas med konstruerat material 
som bord och rockringar, om barnens kognitiva upplevelser av lek ska 
stimuleras på bästa sätt. Det framkom också att barnen gillade fysiska 
utmaningar som att klättra och att gömma sig. Dels för utmaningens skull, men 
också för barnets behov av integritet och möjlighet till ensamhet. En annan lek 
som var viktig för barnen var den vuxenimiterade leken i form av att leka hus 
och mamma-pappa-barn. Resultatet visar på att variationen av utomhusmiljön 
är av stor vikt för att kunna erbjuda en rad kognitiva lekmöjligheter som passar 
allas behov. Manipulationer av lekmaterial, flyttbar rekvisita och biologisk 
mångfald framkommer viktiga för barnen.  

Factors that limit and enable preschool-aged children's physical activity on 
child care centre playgrounds av Coleman och Dyment (2013), är en 
Australiensk studie som tar upp vilka faktorer som möjliggör och begränsar 
barnens fysiska aktivitet i utomhusmiljön. I studien ingick fyra förskolor varav 
alla pedagoger som blev intervjuade starkt höll med om hur viktigt det var med 
fysisk aktivitet för barn i förskoleåldern. Pedagogerna på förskola A menade 
att rörelse är en viktig del för att förebygg fetma hos barn och att erbjuda 
barnen rörelse och en sund kost var en viktig del i deras arbete på förskolan. 
Pedagogerna på förskolorna C och D betonar hur viktig rörelse är för den 
fysiska utvecklingen, medan pedagogerna på förskola B lägger stor vikt på hur 
fysisk aktivitet bidrar till en god mental hälsa och kognitiv utveckling. I studien 
framkom att den rörelse som var mest populär var springlekar, bollsporter och 
sandlådelek. Coleman och Dyment (2013) menar att pedagogernas tro på 
barnens fysiska aktivitet påverkar på vilket sätt de tillgodoser dem med 
ytterligare fysiska aktiviteter. Det vill säga att om de som arbetar i förskolan 
anser att barnen är aktiva och att de stimuleras tillräckligt av den miljö som 
finns, är risken stor att någon kompletterande aktivitet inte erbjuds. 

Palmer, Matsuyama och Robinson (2016) har gjort en undersökning som visar 
på hur viktigt det är att barnen blir tillgodosedda strukturerade aktiviteter 
utanför den fria leken. Studiens syfte är att se om det fanns skillnad i barnens 
aktivitet beroende på om de deltar i en strukturerad aktivitet utomhus än om de 
deltar i fri lek utomhus. Barnen i undersökningen delades in i två grupper, där 
47 pojkar och 40 flickor blandades. I båda grupperna fick deltagarna bära en 
accelerometer runt höften som mätte barnens fysiska aktivitetsnivå under 12 
veckor 2 dagar i veckan. Resultatet visade att de barn som deltog i de 
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strukturerade lärarstyrda aktiviteter rörde sig mer än de barn som deltog i den 
fria leken. Palmer m.fl. (2016) hävdar att resultatet av deras undersökning ger 
stöd till förskolor om att daglig strukturerad rörelse bör tas i beaktning samt 
hur viktigt det är med vuxenstyrda aktiviteter.  

Children’s Activity Levels in Different Playground Environments är en 
observationsstudie som utförts i fyra Canadensiska förskolor (Berg, 2014). 
Studiens syfte är att undersöka barnens fysiska aktivitetsnivå vid fri rörelse i 
deras utomhusmiljö. För att kunna bestämma huruvida barnen rörde sig 
användes ett observationssystem som mäter lek och fritidsaktivitet hos 
ungdomar, kallat System for Observing Play and Leisure Activity in Youth och 
förkortas SOPLAY. Vid samtliga förskolor som deltog i studien registrerades 
data som avgjorde om barnen var stillasittande, måttligt aktiva och kraftigt 
aktiva. Resultaten visade att de barn som deltog i studien endast var kraftigt 
aktiva under 20% av den tid som de observerades och 51% av barnen ägnade 
sig åt stillasittande aktiviteter. Förskola A, B och C har en likvärdig gård och 
fick också likvärdiga resultat från studien. Vid förskola D var fler barn aktiva 
på en hög nivå. Det som är intressant med denna förskola är att gårdens storlek 
är mindre än de andras, men den har de största öppna ytorna med mycket gräs 
som inbjuder till mycket spring och lek. Gården på förskola D har heller inte 
lika mycket fastmonterad utrustning. På denna förskola finns dock mer av både 
kreativ utrustning, så som exempelvis sandlåda och båt, samt mer funktionell 
utrustning i form av frisbees och bollar i olika storlekar. Berg (2014) menar att 
detta stämmer överens med de resultat som Dowda (2009, refererad till i Berg, 
2014) fått fram om att stora öppna ytor och flyttbart material kan ha en positiv 
betydelse för barnens fysiska aktivitet. Berg (2014) hävdar vidare att måttlig 
till kraftig aktivitet är viktigt för att barn ska mogna och utveckla sin fulla 
potential. Fysisk aktivitet för yngre barn består till största del av lek och det är 
just leken som får barn att testa, utforska och utmana sig själva och sin kropp. 
En utomhusmiljö designad för barn bör utformas på ett sätt som gör att barnen 
ska kunna känna sig trygga samt ge gem möjligheter och friheten i att välja 
mellan att leka ensam, tillsammans med kompisar och/eller med pedagoger. 
Berg (2014) har skrivit fram tre rekommendationer som kan hjälpa till att 
utveckla förskolans utomhusmiljö. 1, det kan handla om att erbjuda barnen en 
större variation av bärbar utrustning, så som bollar och cyklar med mera. 
Studien visar att aktivitetsnivån var som högst när barnen höll på med 
aktiviteter av detta slag. 2, ge barnen möjlighet till större lekutrymme. Den 
förskola som hade störst mått av kraftfull fysisk aktivitet var också den 
förskola som hade de största gräsbeklädda utrymmen för barnen att röra sig 
fritt på. 3, samt att pedagogerna i förskolan bör uppmuntra, instruera och 
möjliggöra fysisk aktivitet på förskolan genom att vara en positiv förebild och 
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påvisa vikten av rörelse. Detta kan i sin tur leda till att barnen tar hälsosammare 
aktivitetsval senare i livet.  

 

Tidigare forskning som lyfts fram ovan om fysisk aktivitet i förskolan visar att 
stora öppna utrymmen som blandar naturlig miljö och flyttbart material är 
centrala för barnens rörelseglädje. Flera studier tar också upp den farliga lekens 
betydelse för barnen, att krocka in i varandra kan upplevas som något 
spännande och roligt. Andra barn har ett behov av utrymmen som gör att de 
kan dra sig tillbaka, eller gömma sig från de andra och vara ifred. Pedagogernas 
roll som lekledare och trygga punkt visar sig också vara en väsentlig del för att 
barnens lek ska stimulera och utmana dem vidare bortom sin egen förmåga. 
Det framkommer också att fysisk aktivitet gärna tar avstamp i grupper om två 
eller fler, vilket visar hur viktig de sociala möjligheterna med utomhusmiljön 
är. Trotts att det finns studier som visar på hur viktigt det är för barn att vara 
fysiskt aktiva (se exempelvis Eriksson, 2005) för att motverka fetma och 
utmana deras motoriska egenskaper, så finns det studier som visar att barn blir 
allt mer stillasittande med åren och att pedagoger förlitar sig på att de får den 
fysiska stimulans de behöver av den utomhusmiljö som finns tillgänglig 
(Coleman & Dyment 2013). Forskningen visar också att den vuxenstyrda 
rollen som pedagogisk ledare är högst väsentlig för att barnen ska röra sig mer 
än vad de gör i den fria leken (Palmer, Matsuyama & Robinson, 2016).  
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3 TEORI 

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) används teoretiska perspektiv 
som ett sätt att undersöka ett fenomen ur en specifik synvinkel. Det blir ett sätt 
att se på fenomenet. Denna studie utgår från Lev Vygotskij’s syn på det 
sociokulturella perspektivet, som Säljö beskriver i Boken om pedagogerna 
(Forsell, 2015). Detta perspektiv grundar sig i ett socialt och materialistiskt 
synsätt på omvärlden och kan belysa hur barn använder sig av fysiska och 
psykologiska redskap för att utöva fysiska aktiviteter. Vilket passar sig bra till 
min studie, där jag vill undersöka vilka föreställningar pedagogerna i förskolan 
har kring hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet.  

Lev Vygotskij (Säljö, 2011) är grundaren till den sociokulturella pedagogiken 
och var intresserad av hur människan formas genom arbete och olika kollektiva 
verksamheter, hur människan tar till sig omvärlden och erfar den genom 
samspel med andra. Vygotskij menade att människan lär och formas av och 
med andra människor i olika kulturella och sociala sammanhang. Människan 
formas således till en tänkande, kännande och kommunicerande individ. 
Vygotskij’s pedagogik tar också avstamp ur en materialistisk utgångspunkt. 
Vilket innebär att människan kan ses som en redskapsanvändande varelse där 
redskapen hjälper till att reglera de handlingar vi utövar eller ses utöva. Dessa 
redskap medieras i alla våra sociala handlingar. Det vill säga att människan lär 
sig att använda specifika redskap vid specifika situationer. Med hjälp av 
medierande redskap kan barn på så sätt utvärdera situationer och dra slutsatser 
kring hur hen ska agera. Medierande redskap kan ses som hjälpmedel, vilka vi 
använder hela tiden för att kunna handla och tänka (Säljö, 2011). 

Vygotskij skiljer på de medierande redskapen i form av fysiska och 
psykologiska. De fysiska redskapen är skapade av människan och används i 
olika sammanhang. Till exempel tallrikar, bollar, pennor och papper. De 
psykologiska redskapen är de redskap människan använder för att 
kommunicera, till exempel siffror, bokstäver, formler och språk. Dessa redskap 
är väsentliga för att kunna hantera och tänka i olika situationer (Säljö, 2011). I 
förskolans utomhusmiljö är de fysiska redskapen de material barnen använder 
när de är fysiskt aktiva. Hit kan rutschkana, sandlåda, kullen och spaden 
räknas. De psykologiska redskapen kan kopplas till det sociala och handlar om 
hur pedagogerna använder sitt språk i förhållande till barnen och hur de 
kommunicerar för att få barnen fysiskt aktiva.   

Det sociokulturella perspektivet belyser också processen av att skapa eller lära 
sig något som viktigare än produkten, just för att det är i processen som 
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lärandet sker. Barnen använder sig då av appropriering. Vilket innebär att 
barnen lär sig använda redskapen i en gradvis process. Detta lärande kan ske 
genom att barnet själv får erfara redskapet, men också genom att se och höra 
andra använda det (Säljö, 2011). Att lära sig spela fotboll kan ses som ett 
exempel för att förklara detta begrepp i förhållande till fysisk aktivitet. För att 
kunna spela fotboll måste barnet först lära sig att hantera en boll. Hur går ett 
barn tillväga för att få bollen att rulla? Rullar bollen olika långt om hen 
använder mycket eller lite kraft i sin spark? Är det ens självklart att bara 
använda foten i fotboll? Den som står i mål får ju använda sina händer. Genom 
att leka med bollen, springa och även se andra spela fotboll, blir det en process 
där barn approprierar redskapet för att lära sig använda de. När barn lär sig 
saker, lär de sig också att hantera fysiska utmaningar och lära in nya rörelser.  

Den proximala utvecklingszonen är ett av Vygotskij’s mest kända begrepp 
(Säljö, 2011). Med utvecklingszon menas det som barnen inte klarar av på egen 
hand idag, kan hen med hjälp av andra klara av på egen hand imorgon. På detta 
sätt blir människan beroende av interaktion med andra för att kunna utvecklas. 
I förskolan kan detta förstås som när ett barn ska lära sig att använda en 
trehjuling. I första steget observerar barnet andra barn som cyklar för att sedan 
sitta själv på trehjulingen och med stöd av pedagog få lite extra kraft att få 
trehjulingen att röra sig framåt. Nästa steg kan vara pedagogens instruktioner, 
och uppmanande om att prova sätta fötterna på pedalerna. Barnet ska också 
förstå samverkan mellan att kunna hålla balansen, styra och använda sin kraft 
för att slutligen kunna trampa iväg på egen hand. Varje liten detalj i cyklandet 
och dessa steg ger barnet nya erfarenheter som de kan växa med och ta avstamp 
ifrån nästa gång de sätter sig på trehjulingen. På detta sätt blir människan 
beroende av både de psykologiska redskapen som språket, samt de fysiska 
redskapen som till exempel pedalerna. Medieringen av dessa redskap hjälper 
oss att reglera våra handlingar för att kunna dra slutsatser kring hur vi ska gå 
tillväga för att slutligen kunna cykla iväg på egen hand.  

Vygotskij var, som nämndes tidigare, intresserad av hur människor formas av 
arbete och olika kollektiva verksamheter. Förskolan är i allra högsta grad en 
kollektiv verksamhet. Det sociokulturella perspektivet tar inte bara upp vikten 
av ett socialt lärande, utan hänvisar också till hur centralt det materiella är för 
barnets utveckling. Med hjälp av begrepp inom denna pedagogik kan det 
sociokulturella perspektivet ses som en teori som hjälper läsaren att belysa hur 
barnens fysiska aktivitet påverkas av olika fysiska och psykologiska redskap i 
förskolans utomhusmiljö.  
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4 METOD 

Detta kapitel kommer behandla de metoder som använts för att samla in data 
till undersökningen. En detaljerad beskrivning av en metod och ett stödmaterial 
kommer beskrivas för att kunna ge läsaren en större förståelse för de 
resonemang och resultat som vuxit fram under studiens gång. Undersökningen 
bygger på en kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse för de 
egenskaper och kvalitéer som utomhusmiljön vilar på (Bjereld, Demker & 
Hinnfors, 2018). Den metod som har använts är semistrukturerade intervjuer 
av förskollärare. Som stöd till intervjuerna har en kartläggning av de två 
gårdarnas utomhusmiljö gjorts. Denna kartläggning kommer inte räknas som 
en metod i min studie, eftersom den inte ger ett eget resultat. Däremot har 
skissen från kartläggningen varit ett viktigt underlag i de intervjuer som gjorts 
och kommer därför att beskrivas i metoden. Jag har valt att kalla 
kartläggningen för observation, eftersom jag har observerat gården utifrån ett 
tydligt syfte.  

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att observation passar sig när 
undersökningen och problemställningen är kopplat till ett begränsat och 
överskådligt geografiskt område. Den kontext som undersökningens studie 
syftar till är förskolans utomhusmiljö, som i regel är begränsad eller avskärmad 
med staket eller liknande. Kontexten är anonymiserad och kommer benämnas 
som förskola A och förskola B. Observationens syfte var att få en bild av hur 
utomhusmiljön såg ut och vilket utbud som fanns. Denna observation har 
handritats upp på papper som en skiss över förskolans utomhusmiljö och har 
använts som diskussionsunderlag i de intervjuer som gjorts med pedagogerna. 
Barnen på förskolan har inte observerats, därför har heller inte något 
medgivande från vårdnadshavare varit aktuellt. Däremot har rektor och 
pedagogerna på förskolan informerats och samtyckt till observationen.  

För att kunna undersöka vilka föreställningar pedagogerna i förskolan har, 
kring hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet, så bedömdes 
intervjuer vara en lämplig metod för undersökningen. Metoden gör de möjligt 
att få fylliga och detaljerade beskrivningar eftersom intervjuer kan ses som 
samtal, som utgår från informanternas tankar. Vidare ger intervjuer också 
tillfälle för att kunna svara på varandras frågor, kommentera uttalanden och 
handlingar samt vilka intentioner som finns (Christoffersen & Johannessen, 
2015). Semistrukturerade intervjuer bygger på en övergripande intervjuguide 
som ligger till grund för alla de intervjuer som görs. Det gör de också lättare 
för forskaren att systematisera svaren eftersom det finns en viss standardisering 
genom att alla respondenter får svara på samma frågor. 
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När metoden är kvalitativ, ges informanterna större möjlighet till att uttrycka 
sina erfarenheter, uppfattningar och att rekonstruera händelser som redan har 
skett. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att erfarenheter och 
uppfattningar av ett fenomen kommer fram när informanten får möjlighet att 
själv besvara frågorna utifrån sina egna erfarenheter. Kvalitativa intervjuer ger 
också forskaren en större möjlighet att kunna skräddarsy varje intervju utefter 
respondentens sätt att svara på de frågor som ställs. Här kan följdfrågor och 
tankar se olika ut beroende på erfarenheter, vilket i sin tur gör att kvalitativa 
intervjuer får fram flera nyanser och en större komplexitet än vid kvantitativa 
studier.  

 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2018). Menar att det finns de som kritiserar 
den kvalitativa metoden som allt för flummig, subjektivt och ett sätt för 
forskaren att ge uttryck för sitt eget tänkande och tyckande. Medan den 
kvantitativa metoden beskrivs som precis, tillförlitlig och en möjlighet för 
vetenskapligt framåtskridande. Av kritikerna beskrivs den kvantitativa 
metodens istället för fyrkantig, meningslöst räknande och ett sätt att försöka 
räkna det som inte kan kvantifieras. Oavsett vilken typ av metod som väljs är 
det viktigt att den kan stå för det som undersökningen syftar till. Bjereld m.fl. 
menar också att det inte går att dra någon tydlig gräns mellan dessa olika 
metodsätt. ”Varje kvantitativ studie bygger på icke-kvantitativa eller 
kvalitativa antaganden” (Bjereld m.fl., 2018, s.108). Likaså har all kvalitativ 
forskning någon form av kvantitativa inslag. Gentemot min kvalitativa studie 
blir detta intressant eftersom studien skulle kunna göras med kvantitativa 
metoder, om avsikten var att få fram hur frekvent den fysiska aktiviteten var 
på förskolans utomhusmiljö. Dessa fenomen skulle kunna vara mätbara i sig 
själva. Men eftersom undersökningens syfte är att undersöka vilka 
föreställningar pedagogerna i förskolan har, kring hur utomhusmiljön påverkar 
barnen fysiska aktivitet ligger fokuset här istället på pedagogernas tankar kring 
fenomenet. Vilket Bjereld m.fl. menar är svåra att få fram i kvantitativa 
metoder. Oavsett vilken metod som väljs, bör den ses som ett medel i 
processen, inte sättas som ett mål i sig.  

 

4.1 Genomförande och urval 

Här kommer studiens genomförande att presenteras, samt urval och deltagare. 
Genomförandet kommer beskrivas på så sätt att läsaren skulle kunna göra en 
liknande studie. 
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Vid studiens start försökte kontakt tas med en rektor vars ena förskolas 
utomhusmiljö upplevs som väl utformad för att engagera barnen till fysisk 
aktivitet. Efter två mail och två samtal utan respons valde jag att gå vidare med 
studien och försöka kontakta en annan förskola, på grund av tidsbristen. Med 
hjälp av den valda kommunens hemsida valdes den förskola ut som låg längst 
upp i listan. Rektorn kontaktades via telefon, som gav svar direkt att hen var 
intresserad av min studie. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) kan 
denna urvalsstrategi liknas vid ett bekvämlighetsurval, eftersom det blev ett 
enkelt och bekvämt sätt att ta kontakt med den rektor vars förskola stod högst 
upp på kommunens lista över förskolor. Efter att urvalsstrategin är bestämd 
menar Christoffersen & Johannesen (2015) att rekrytering av informanter 
måste göras. Strategi för rekryteringen, kan liknas vid snöbollsmetoden 
eftersom det var rektorn som gav förslag på två förskolor inom dennes 
rektorsområde, som verkade intressanta för min studie. Urvalet bestod av 5 
pedagoger där samtliga har förskollärarutbildning. Utbildningen var dock inte 
ett krav i rekryteringen, utan det var slumpen som avgjorde detta. Tre av 
pedagogerna kommer från förskola A och två pedagoger från förskola B. Det 
som avgjorde balansen i urvalet var i vilken mån av tid och möjlighet 
pedagogerna på de två förskolorna hade att delta i studien. Min tanke var att 
det skulle vara tre pedagoger från varje förskola. Det visade sig dock bli 
problematiskt att få med en sjätte deltagare och eftersom ingen jämförelse 
skulle göras mellan förskolorna ansågs detta inte heller vara viktigt för studiens 
resultat. Därför valde jag att gå vidare med de fem som var intresserade av 
studien. 

Vidare information, kring studien mailades till rektorn som hen mailade vidare 
till sina anställda.  På förskola A tog en av pedagogerna kontakt med mig via 
telefon och tid bokades. De två andra intervjuerna på förskola A blev bokade 
när jag besökte förskolan i samband med den första intervjun. Samtliga 
deltagare fick Informationsblad (se bilaga 1), intervjuguide (se bilaga 2) och 
samtyckesblankett (se bilaga 3) innan intervjuerna ägde rum, med syfte att 
informationen skulle vara tydlig kring studiens ändamål och för att 
informanterna skulle känna sig bekväma inför intervjuerna. När det gäller 
förskola B rekommenderade rektorn mig att besöka förskolan och presentera 
min studie. Information hade getts av rektorn men hen ansåg att det skulle bli 
lättare för mig att boka in intervjuer om förfrågan kom muntligt. Likaså här 
gavs informationsblad, intervjuguide och samtyckesblankett någon dag innan 
intervjuerna ägde rum, av samma anledning som på förskola A. Fältets tillträde 
krävde viss tid, eftersom kontakten med förskolorna togs på olika sätt och vid 
olika tidpunkter (Christoffersen & Johannessen, 2015). Tidsperspektivet är 
något som kommer tas i större beaktning vid eventuella framtida studier. 
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Inför intervjuerna gjordes en observation av utomhusmiljön på förskola A och 
B, som redan nämnts i metoden. Skissen låg tillgänglig mellan mig och 
informanten på bordet framför oss. Med syfte att möjliggöra att både 
respondent och jag som intervjuare skulle kunna peka och tydliggöra det som 
framförs under samtalen. Detta visade sig ha god effekt under intervjuerna då 
denna skiss användes flitigt för att peka, visa och förklara informanternas olika 
tankar. Platsen där intervjuerna äger rum bör vara lättillgängligt för den som 
medverkar. Platsen bör också vara på ett ställe där deltagarna inte blir störda 
och där informanten kan känna sig lugn och avslappnad (Christoffersen & 
Johannessen, 2015) Intervjuerna på förskola A ägde rum på den aktuella 
förskolan i ett mindre samtalsrum som valdes av informanten. Bakom stängd 
dörr fanns det inga yttre faktorer som påverkade studien. En Ipad i 
flygplansläge användes med syfte att spela in intervjuerna. Inför varje intervju 
förtydligades det att ljudfilerna skulle raderas direkt efter transkriberingen, att 
informanten när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att intervjun gärna 
sågs som ett samtal snarare än en intervju, med syfte att göra det så bekvämt 
som möjligt för respondenten. På förskola B användes, ett öppet allrum som 
plats för de två intervjuer som genomfördes, där vi satt vid ett stort bord med 
stolar. Rummet var stort och liknande ett genomgångsrum till de andra delarna 
av lokalen. Detta påverkade dock inte de intervjuer som genomfördes, då vi 
satt helt för oss själva. Likaså här användes Ipaden på samma sätt som på 
förskola A och informanterna gavs likvärdig information före det att 
ljudinspelningen påbörjades.  

4.2 Analysmetod 

En tematisk analys har använts som metod för att analysera den data som 
framkommit under studien. En tematisk analys av kvalitativa intervjuer är ett 
sätt att sortera den data som transkriberats in i olika teman (Hayes, 2000). Hays 
beskriver arbetet med tematisk analys i sju steg: 1, förbered data för analys. 2, 
läs igenom varje intervju och notera intressanta artiklar. 3, sortera intressanta 
objekt i proto-teman. 4, undersök varje proto-tema och försök ge en inledande 
definition. 5, ta varje tema separat och granska texten noggrant för relevant 
material. 6, använd allt material för att kunna konstruera varje temas form, det 
vill säga namn, definition och stödjande data. 7, välj sedan rätt illustrativ 
information som redovisar dessa teman (Hayes, 2000). En förberedelse av data 
gjordes i form av transkriberingar av de intervjuer som genomförts. Dessa 
transkriberingar skrevs ut och häftades ihop, intervju för intervju. Varje 
intervju lästes noggrant igenom och det som var intressant för studien ströks 
över med en överstrykningspenna, för att skapa proto-teman. Dessa proto-
teman undersöktes med ett sociokulturellt perspektiv där mina frågeställningar 
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användes som utgångspunkt för att få fram pedagogernas syn på hur 
psykologiska och fysiska redskap påverkar barnens fysiska aktivitet (Säljö, 
2011). För varje proto-tema lästes samtliga transkriptioner igenom ytterligare 
en gång, för att få fram relevant material till varje proto-tema. Med stöd av 
materialet konstruerades slutligen fem teman som svarar på frågeställningarna. 
Slutligen menar Hayes (2000) att rätt illustrativ information ska väljas för att 
redogöra dessa teman. Detta har formats i en tabell som presenteras nedan. 
Observationen av förskolans utomhusmiljö ses som ett dokument eftersom det 
är en form av anteckning i bildformat. Dokumenten är tänkt som information 
för att kunna ge läsaren en objektiv beskrivning om en specifik plats 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta dokument (se bilaga 4 & 5) har 
använts som underlag i intervjuerna, med syfte att förtydliga och förenkla de 
samtal som förts. I analysen av datan har observationen använts för att kunna 
se tillbaka på det som nämndes under intervjuerna, vilket gjorde förståelsen av 
datan mer begripligt.  
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Tabell 1. Tabellen visar de teman som skapats utifrån de transkriberade materialet. De citat 
som presenteras är exempel på hur definitionen av de olika teman tillkommit. 

 

Citat Definition Tema 

-Ja vi har ju ändå ytor liksom och 
den här närheten till skogen är den 
bästa…tycker jag…det är min 
favorit! 

 

Pedagogerna belyser vikten av en god närmiljö som 
kompletterar den egna gården.  

Närmiljö 

- [...]så uppmanar de ju till lek 
bland annat…och rörelse. Att det 
finns nivåskillnader och, alltså vi 
har ju en kulle och mycket lek, för 
fullt. Stora ytor, öppna ytor. Det 
finns mycket att springa på […] 

 

De stora öppna gräsytorna bidrar till mycket spring och 
lek och är det som pedagogerna lyfter som mest central 
för barnens fysiska aktivitet. 

Vegetation, 
terräng och yta 

[…] ja starta upp nånting behöver 
vi nästan aldrig göra, just för att de 
gör ju barnen så himla bra 
själva… 

 

Pedagogerna upplever barnen som aktiva och 
fantasifulla. De känner sällan att de behöver bidra med 
stimulans för att de ska vara aktiva. De hänvisar ändå 
till att det är tack vare den aktiva pedagogen som 
barnen kan utmanas vidare och utveckla nya 
kunskaper. 

Den aktiva och 
passiva 
pedagogen 

-Vi var ju väldigt centrerade på ett 
ställe, men nu använder vi mer 
hela gården. Och oftast, även om 
det finns barn som är väldigt 
självständiga och går iväg så är ju 
gärna barnen där pedagogerna är.  

 

Pedagogerna anser att barnen är trygga i 
utomhusmiljön, då de gärna rör sig fritt över hela 
gården. Men de märker att barnen gärna är där de vuxna 
är ändå, just för att det känns tryggt. 

Trygga barn 

-Ja det är mycket cykel och 
sandlåda, gräva och ja…cyklarna 
är väldigt attraktiva… och jag 
menar vi har ju bara barn upp till 
3 år, men dom cyklar ju på sina 
combo-cyklar. En cyklar och två 
står eller sitter bakom […] då 
gjorde vi denna rondellen och 
målade och ja, så det är verkligen 
väldigt mycket aktivitet här.  

 

Det framkommer olika typer av material som 
uppmanar barnen till fysisk aktivitet. Cykeln är en av 
de redskap som använts flitigt av barnen. 

Stimulerande 
material 
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4.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är en väsentlig del av forskandet och beskriver 
huruvida forskning presenterar det som den påstår sig presentera (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2018). Reliabiliteten är beroende av hur undersökningen 
mäts, det vill säga hur väl den data för undersökningsobjektet är insamlat. 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att få en hög reliabilitet på studien 
har en och samma intervjuguide används till samtliga intervjuer. Med hjälp av 
ljudinspelning riskerar heller ingen data att gå förlorad och en tydlig bild av 
pedagogernas uppfattningar kring fenomenet kan presenteras. Den observation 
av utemiljön som gjorde användes som underlag i intervjuerna. Detta gjorde 
att kommunikationen mellan informanten och den som ledde intervjun 
förstärktes, eftersom det blev enkelt och tydligt att samtala kring fenomenet. 
Vilket i sin tur även stärker reliabiliteten.  

Hur giltig datan är beskrivs inom forskningen med begreppet validitet.  Datan 
som presenteras i studien kan inte ses som den aktuella verkligheten, utan 
snarare som en presentation av pedagogernas uppfattningar av verkligheten. 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Undersökningens validitet är beroende 
av hur väl datan representerar fenomenet. Vilket min studie visar genom att de 
problemställningar som undersökningen haft, har blivit besvarade av de 
respondenter som deltagit. Vidare har den data som presenteras kunnat kopplas 
till bakgrund, teori, och relevant forskning, samt besvarat studiens syfte, vilket 
höjer validiteten. Resultatet baseras enbart på två förskolor i en kommun med 
liknande egenskaper och kan därför inte generaliseras. För ett mer generaliserat 
resultat skulle fler förskolor behöva delta i en liknande undersökning.  

4.4 Etiska överväganden 

Löfdahl (2014) beskriver god forskningsed vad som tillåts och inte tillåts göras 
som förskollärarstudent. Som student följs samma regler och principer för de 
etiska överväganden som vid forskning, med undantag att studenter inte får 
behandla känsliga uppgifter. Dessa principer gäller hela forskningsprocessen 
från val av forskningsuppgift till forskningens resultat.  

Löfdahl (2014) framhåller särskilda principer att förhålla sig till både före, 
under och efter undersökningen. Dess principer beskrivs i relation till den 
aktuella studien. Före undersökningen handlar det om att de som är föremål 
för forskningen ska ge sitt informerade samtycke. Rektor gav samtycke till att 
kontakt med förskolorna kunde tas där vidare information kring studien gavs. 
Vilket innebär att tydlig information kring studien har getts både muntligt men 
framförallt skriftlig med tillhörande samtyckesblankett för underskrift. 
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Informationen ska vara konkret och det ska tydligt framgå att deltagandet är 
frivilligt och att informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 
anledning. Inför studien har individskyddskravet beaktats, vilket innebär att 
frågorna som framkom i intervjuguiden var formade på ett sätt som inte skulle 
uppfattas kränkande för respondenten. 

Ibland innebär forskning att personuppgifter behandlas. Enligt 
Vetenskapsrådet (2017) är det sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan 
kopplas till en viss person. Det kan handla om att närliggande platser namnges, 
som gör att kopplingar kan dras till den förskola som medverkar i 
undersökningen. Eller namn och utbildning på de respondenter som deltar. 
Ljudinspelningar ses som personuppgift och därför har nyttjandekravet 
använts, vilket innebär att datan endast använts i den egna studien för att sedan 
raderas.  Studien är konfidentiell vilket också krävt att vissa delar av datan har 
blivit avidentifierat (Löfdahl, 2014). Intervjuerna har spelats in med Ipad, 
försatt i flygplansläge för att vara helt säker att ingen utomstående har haft 
tillgång till materialet, som till exempel via molntjänster. Dessa ljudfiler har 
transkriberats, varefter de sedan har raderats. När examensarbetet blivit 
godkänt av examinator raderas även dessa transkriptioner som förvaras 
skyddade från obehöriga på egen dator.   
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5 RESULTAT 

Utifrån studiens syfte, att undersöka vilka föreställningar pedagogerna i 
förskolan har, kring hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet. 
Kommer resultatet att presenteras i form av de teman som kom fram, med stöd 
av frågeställningarna för att förtydliga att de besvarats. Föreställningarna från 
de fem förskollärare som deltog i studien presenteras i resultatet, med 
kopplingar till den sociokulturella pedagogiken. Eftersom samma teman har 
setts på båda förskolorna kommer de också att presenteras tillsammans. Barnen 
på förskolorna är blandade i ålder 1–5.  

5.1 På vilket sätt beskriver pedagogerna hur de fysiska 
redskapen påverkar barnens fysiska aktivitet? 

5.1.1 Närmiljö 

Den utomhusmiljö som studerats under studien är den gård som är inhägnad 
med staket och som är i direkt anknytning till förskolans byggnad. Samtliga 
pedagoger har uttryckt entusiasm i att kunna använda sig av den närmiljö som 
ligger intill deras förskola, som komplement till den egna gården. Därför har 
jag valt att presentera detta i resultatet. Pedagogerna anser att skogen och andra 
lekparker är centrala för att utveckla barnens motoriska egenskaper. Eftersom 
barnen får ta del av material som de inte har på gården och ges nya utmaningar. 
Närmiljön kan på så vis ses som ett ställe att möta nya fysiska redskap på, som 
barnen approprierar genom användandet (Säljö, 2011).  

Sen så är det klart att vi har ju väldigt nära till skogen och grovmotoriken där 
också…det är ju bara en grind så är vi där ute. Och det är ju helt underbart. 
Barnen har byggt världens koja där, som blivit väldigt populär…det är ju också 
lite skönt att man kan skilja de lite. 

Enkelheten i att snabbt kunna byta utemiljö är något som pedagogerna 
värdesätter högt. En av pedagogerna menar att det är de bästa med deras gård 
”Ja vi har ju ändå ytor liksom och den här närheten till skogen är den bästa 
tycker jag, det är min favorit” 

En av pedagogerna uttrycker saknaden av fler klätterutmaningar för de äldre 
barnen på gården, dock anser hen att denna motoriska rörelse utmanas bland 
träden i skogen och i de lekparker de besöker. 

Sen när vi är i skogen då så … det är ju inte så att jag vill att dom klättrar 
jättehögt upp, men jag tillåter att de får klättra i träd. För jag tycker att det är 
viktigt … då får dom ju in lite där. 
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Pedagogerna är mycket förtjusta i sin närmiljö och beskriver den som en 
värdefull komplettering av den stora gård som de ändå har. Det är när 
utflykter till dessa områden blir av, som de planerade aktiviteterna äger rum. 
De berättar att det sällan och i stort sett aldrig som planerade aktiviteter äger 
rum på gården. Istället planeras besök till ishallen, lekparker, skogen och den 
intill liggande folkparken som också är inhägnad.  

Vi har ju skridskor en gång i veckan så de, eller varannan vecka så att de…men ute 
så…ja men de är väl såklart att man säger gå och spela fotboll eller sådär, men inte så 
att man…dom är ganska självgående. 

Pedagogerna berättar att förskolan ska stängas ner, vilket de förstår beror på 
bristerna i lokalerna. De anser ändå att det är trist med tanke på vilka 
möjligheter det finns i deras närmiljö.  

Ja så därför är de ju som jag sa så trist att dom lägger ner just här, för vi har ju så 
mycket runtom dessutom. Vi har ju […] precis här. Sen har vi ju även inne på 
området här, som också är inhägnat som vi kallar för […], för de står […] där, och där 
är vi också jättemycket. Då har vi inte med en enda leksak, utan där leker dom alltså, 
vi får nästan dra in dom … haha … där leker dom i nån slänt, eller så leker dom bland 
träd eller buskar och bara leker och då har vi som sagt inte med oss en enda leksak 
utan dom bara leker så otroligt bra. […] ja och det är så gott att se barnen använda sin 
fantasi. Det gör dom ju på gården också men, där blir de verkligen från noll. Dom har 
kanske en buske som blir en motorcykel och så drar dom till Leos Lekland, haha.  

Exemplet visar på hur material får olika betydelser i olika situationer. 
Pedagogen beskriver att barnen är fysiskt aktiva i allra högsta grad, när de 
besöker […], vilket kan förstås som att fysiska redskap påverkar hur barn 
approprierar redskapens möjligheter (Säljö, 2011).  

5.1.2 Stimulerande material 

En av pedagogerna ser materialet som den största källan till rörelseglada 
barn. 

Jag tror nog på variationen på materialet, sen beror de ju helt och hållet på vad du 
har för barngrupp. Ibland måste du ju vara jätteaktiv som pedagog men här behöver 
du inte vara lika aktiv … så att …  ja men jag tror nog mer på utformningen. Så det 
inbjuder till rörelselek. För har man en attraktiv utemiljö så löser de sig av sig själv, 
dom kommer igång och … att det finns, ja men de finns alltid dom som vill sitta och 
gräva i en timme och så finns det de dom som bara vill springa i en timme ... och att 
dom har möjlighet att göra båda är ju helt fantastiskt.  

 

De pedagoger som deltog i intervjuerna tog upp olika typer av material som 
påverkade barnens fysiska aktivitet. Sandlådan var ett av de material som 
samtliga nämnde som omåttligt populär bland barnen. En av pedagogerna 
lyfter variationen av lek som sandlådan främjar. Rörelsen kan verka måttlig 
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när lek som gräva, köra bil och göra sandkakor härjar. Men i nästa stund hoppar 
barnen upp och ner på de bord som finns fastmonterade i sandlådan och 
plötsligt blir de fysisk aktivitet på hög nivå.  En av pedagogerna menar att 
sandlådan också kan leda till monotona rörelser, men att det är upp till 
pedagogen om barnet utvecklas vidare eller inte.  

[…] och då blir de ju naturligt att det blir mer rörelse än när man sitter och 
gräver med en spade i en sandlåda. De kan bli … det är utvecklande på sitt sätt 
men det kan bli monotont och det kan hindra barn i utvecklingen om man inte 
utvecklar de vidare […] 

När frågan kring vilket material på gården som barnen använder mest svarade 
pedagogerna på förskola A cykel. De menar att denna aktivitet utnyttjas av alla 
barn, oavsett ålder eftersom barnen hjälps åt och skjutsar runt på varandra. Ur 
ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till den proximala 
utvecklingszonen, eftersom de barn som inte kan cykla själva får guidning av 
de större barnen. Cykeln blir ett medierande redskap som de små barnen 
approprierar genom att vara med andra barn som cyklar. De får titta, känna och 
prova själva tills de en dag kan cykla utan stöd från kompis eller vuxen.  

Ja det är mycket cykel och sandlåda, gräva och ja … cyklarna är väldigt 
attraktiva … och jag menar vi har ju bara barn upp till 3 år (hänvisar till den 
egna avdelningen), men dom cyklar ju på sina combo-cyklar. En cyklar och 
två står eller sitter bakom […] då gjorde vi rondellen och målade och ja, så det 
är verkligen väldigt mycket aktivitet här.  

Ingen av de tre pedagogerna på förskola A upplever konflikter av cyklandet 
trotts att de inte har cyklar så det räcker till alla barn. Vidare berättar en av 
pedagogerna att cyklarna finns tillgängliga året runt för barnen. 

Ja dom är ju alltid framme. Men är det liksom vintern och svårt att cykla så är 
det svårt att cykla, men vi hindrar ingen. Så är det någon som vill cykla, ja men 
prova om det går.  

Detta sätt att låta cyklarna finnas tillgängliga för barnen är också ett sätt att låta 
dem appropriera cykeln som redskap. Hur ska de veta att det kan vara halkigt 
att cykla på vintern, om de inte får prova själva. När barnen får bekanta sig 
med fysiska redskap ökar också förtrogenheten i hur cyklarna får användas 
(Säljö, 2011). Förutom sandlåda och cykel så framställs naturbanan som 
populär bland en del av barnen. Naturbanan består av stubbar och stenar 
placerade i en rektangulär form.  

-Nu tänker jag utifrån vår avdelning, våra barn. Här balanserar dom ju 
(hänvisar till naturbanan). Bara här om dagen så hade några lagt ut rockringar 
härifrån och hitåt […] så lekte dom daidalos […] så då hade dom ju jättelek 
här.  
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[…] dom hade gjort iordning helt själva och startat upp helt själva, då sprang 
dom ju runt här och så skulle dom ju hoppa i dom rockringarna. Sen var det 
någon som skulle vara en av dessa robotarna och slima (leka att de kastar slime) 
dom då. Då är det ju fart och fläkt. 

I denna lek medieras de fysiska redskapen till att vara något de inte är. Vilket 
kan tolks i att barnen har lärt sig använda redskapen på andra sätt än vad de 
naturligt ska föreställa. Vidare beskriver pedagogerna att de lilla skeppet som 
finns på gården bidrar till lite klätterlek hos de yngre barnen. De saknar dock 
material som utmanar motoriken hos de större barnen. Pedagogen hänvisar då 
till att de grovmotoriska utmaningarna som barnen inte får på gården, blir 
tillgodosedda tack vare den närmiljö som finns tillgänglig. Hen uttrycker ändå 
en önskan om mer tillgängligt material till de större barnen på gården.  

[…] men jag hade önskat att det fanns på gården, liksom att det blir mer 
utmanande för dom stora. För dom små har utmaningar ganska många år här 
på gården, men dom stora har inte det om inte vi tänker på de och erbjuder dom 
annat.  

Klätterställningen, som hänger på förrådets sida (se bilaga 5, punkt 11), 
klättertornet med rutschkana (se bilaga 5, punkt 21) samt labyrinten (se 
bilaga 5, punkt 19 är de fasta fysiska redskapen som för barnen fysiskt 
aktiva på förskola B. På sommaren framträder träden och fotbollsplanen 
som attraktiva men där är det inte lika mycket aktivitet på hösten och 
vintern. Det blir uppenbart att mycket av de material som finns på 
gårdarna inte bidrar till fysisk aktivitet på hög nivå, som exempelvis i 
kiosken eller sandlådan. Detta blir istället fysiska redskap som 
fokuserar på konstruktion och kreativitet.   

[…] sandlådan är de ju alltid, nu är det ju mycket vatten och då är de ju alltid … de 
blir ju världens vattenpölar här, det såg du säkert. Kiosken och nere i hörnet där och 
sandlådan också, gräver och bygger bilbanor och så hinkar, spadar, bilar och 
rockringar.  

Så har vi ju dom där borden också, ibland bakar dom kakor där och ibland hoppar 
dom, så dom används också på många olika sätt, som för balans, både på 
sandlådekanten och där. 

Pedagogerna uttrycker leken med bilar och vatten som populära aktiviteter 
bland barnen och att denna lek är lite här och där. En av pedagogerna berättar 
om leken med bilarna.  

Sen så har vi ju, ja … men dom leker väldigt mycket med bilar och sånt, och det blir 
ju också en sorts rörelse för då kör dom ju väldigt mycket med den. Så har dom lite 
större bilar som dom brukar köra med ett tag och så dära, så de … ja dom är aktiva.  

För dom är ju mycket på rampen här också och kör bilar och även under rampen då 
och leker och så diskar dom gärna här för vi har vatten som vi kopplar till då så, dom 
är ju mycket här också.  
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5.1.3 Vegetation, terräng och yta 

Den vegetation, terräng och yta som existerar på förskolans utomhusmiljö kan 
ses som ett fysiskt material eftersom det i grunden är skapat och konstruerat av 
människan (Säljö, 2011). Förskola A är en relativt ny förskola som togs i bruk 
för ca 1,5 år sen. Förskolans utomhusmiljö består av stora gräsytor med inslag 
av asfalt. De träd och buskar som finns på gården är små eftersom de är 
nyplanterade hösten 2019. Miljön anses ändå inbjudande då den lockar till 
mycket lek och spring tack vare de stora gräsytorna och gårdens enda kulle 
som pedagogerna ser som betydelsefullt eftersom den kan nyttjas till fler saker 
än enbart pulkaåkning.  

Sen så tycker jag om att vi har många stora springytor, så man kan ha 
springlekar och… det tycker ju barn jättemycket om. Och kullen, man ska klara 
och ta sig upp och man ska ta sig ner… och man kan ta sig ner på jättemånga 
olika sätt. De är ju också att upptäcka vad in kropp klarar av, kan jag rulla? 
Kan jag springa ner…kan jag prova att gå ner sakta eller går det för fort? […] 
och just de att…de finns ju brantare delar av kullen… och sen att på ena sidan 
så är det mycket lättare att gå ner och det tar ju ett tag innan dom upptäcker 
[…] 

Pedagogerna på förskola A pratar inte så mycket om gårdens vegetation mer 
än att det är medvetna om att utomhusmiljön kan kännas lite kal. Det är dock 
inte så förvånande med tanke på att platsen där förskolan är byggd tidigare har 
varit en stor grusplan.  

[…] jag tror att vi kommer att känna en annan upplevelse av gården när…till 
våren, för att förut så har vi inte haft nån växtlighet här… och nu har dom 
planterat i höst. Så att om och när de kommer lite blad och lite buskar och så, 
så tror jag att vi kommer känna att det blir mer, att det blir ännu bättre […] 

Pedagogerna på förskola B menar att det är de stora gräsytorna som lockar 
fram mycket spring och lek hos barnen. De berättar att ytan först var 
begränsad med staket men efter att verksamheten växte med en avdelning 
fick de också en större gård. Gårdens enda kulle är populär bland barnen året 
runt och en av pedagogerna berättar att barnen gärna rullar nedför kullen, 
speciellt när det är lerigt. ”där är det jätteroligt att rulla ner, särskilt när det är 
lerigt, haha.” Den andra pedagogen tycker att kullen är värdefull just för att 
den är utmanande i sig själv. Pedagogerna menar att de är nöjda med gårdens 
utbud, men skulle ändå vilja ha mer nivåskillnader.  

 

[…] kullen är ju också väldigt utmanande, och den är ju inte speciellt stor, men den är 
ju perfekt för stjärtlapp nu. Allts de blir lagom fart och de hinner ta slut innan du åker 
in i någonting […] 
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 […] det man kan sakna är ju i så fall lite nivåskillnader. […] Ja naturliga kullar och 
så, annars har vi ju klätterställningen med rutschkana och båten klättrar dom på och 
labyrinten klättrar dom också på. Men framförallt ytor, att det finns och springa på, 
röra sig, och rätt bra utbud […] 

Ja men du kan både gömma dig och va ifred och du kan va i kiosken och… och det är 
både asfalt och det är sand och gräsmatta. Och just att du kan klättra i träd också som 
är lagom… jag menar i Pilen är det många grenar. Sen såklart nån fastnar men det är 
inte nått farligt liksom. Nej men de, jag tycker det är en bra helhet liksom.  

5.2 På vilket sätt beskriver pedagogerna hur de 
psykologiska redskapen påverkar barnens fysiska 
aktivitet? 

5.2.1 Den aktiva och passiva pedagogen 

Det framgick att pedagogerna ansåg sig själva som mer passiva utomhus än 
inomhus. De menade att det inte fanns något större behov av strukturerade och 
planerade aktiviteter och hävdar att detta skedde väldigt sällan. Varken den 
aktiva eller passiva pedagogen är verkliga personer, utan det är utifrån 
respondenternas beskrivningar som dessa teman vuxit fram.  

Jag tänker att gården står ju mycket för sig själv så, och det är ju att vi erbjuder 
dom material, lekmaterial som kan användas ute och då blir de automatiskt 
pulkaåkning eller balansgång, springning …barnen rör ju på sig. Så de kommer 
ganska naturligt utan att vi behöver uppmana till det. Barnen har ju de så 
mycket i kroppen ändå. 

[…] ja starta upp nånting behöver vi nästan aldrig göra, just för att det gör ju 
barnen så himla bra själva. 

[…] jag tycker barn har väldigt naturligt behov av rörelse, så oftast behöver 
man inte få dom att röra på sig för dom gör ju det väldigt mycket. Sen så kan 
ju jag påverka vissa barn om jag ser att det behövs.  

Mm, men det är till att göra aktiviteter. Men barnen leker bra själva, är bra på 
att leka själva och det är ju också ett syfte. 

När pedagogerna beskriver den passiva pedagogen får de fysiska 
redskapen en större roll, eftersom de menar att det är tack vare det 
materiella som barnen rör sig. Vygotskij menar att alla dessa fysiska 
redskap är skapade av människan för att kunna användas i specifika 
situationer, som tex för fysiska aktiviteter (Säljö, 2011). 

Den aktiva pedagogen är en pedagog som utmanar barnen till mer än vad de 
själva tar sig an. En av pedagogerna ger en konkret beskrivning på en aktiv 
pedagog. 
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Just idag som ett exempel, så kom vi ut och det hade snöat och jag sa till barnen 
att idag hämtar vi ingenting från förrådet. Dom bara tittade på mig jättekonstigt 
såhär, jaha? Min tanke var ju då att jag ville utmana dom, jag ville utmana som 
till att inte bara röra på sig men att samtidigt utforska och använda fantasin 
[…] att man måste tänka på vad kan min kropp göra och hur kan jag använda 
den här gården och hur kan jag använda snön i min lek. Så det blev mycket 
spring och dom kasta snö i luften och såg hur de åkte ner och blev som 
diamanter i solen. Dom sprang runt och försökte hacka hål på isen […] jag 
tycker nog fortfarande att oavsett hur gården ser ut så är pedagogen ett av de 
största verktygen. För det kanske är en jättelivlös gård så kanske barnen har de 
jättebra där för att dom har pedagoger som jobbar på ett visst sätt. Utefter de 
förutsättningar som dom har och deras kunskap. Dom kanske inte har så 
jättemycket grejer, men de kan va jättebra ändå.  

Pedagogen lyfter ett ganska tydligt exempel på det som det 
sociokulturella perspektivet tar upp kring psykologiska redskap. 
Eftersom pedagogen, med hjälp av sitt språk och sin kommunikation 
utmanar barnen i att utforska nya saker, röra sig i snön på andra sätt och 
använda sin kropp i relation till snön (Säljö, 2011). Med hjälp av språket 
kan barnen utmanas och utvecklas vidare i sin rörelse tack vare olika 
sociala sammanhang.  

Den passiva pedagogen framkommer tydligt under intervjuerna. Pedagogerna 
uttrycker sig flera gånger att barnen hos dem är påhittiga och aktiva utan 
uppmaningar från personalen.  

Ja våra barn är så självgående, så det är inte ofta som man behöver sätta igång dom 
för dom är väldigt påhittiga själva, men såklart vill vi att dom ska röra på sig, och vår 
utomhusmiljö kan ju vi även komplettera med springbanor, ishall […] 

Jag upplever nog att det inte behövs. Nån enstaka kanske och nån gång men sen så 
finns de ju dom som kanske sitter gärna och bygger eller sitter i sandlådan, men de 
blir ju också en form av rörelse. Då kryper dom och kör bilarna och gräver och det är 
ju också motorik. Men det är sällan som vi har något stillasittande som de bara gör 
dag efter dag. Så det tycker jag att dom sköter själva, och det är väl den bästa 
aktiviteten av rörelse, när dom inte tänker på att dom gör det. Det är inte lika roligt att 
gå promenad till exempel, för då orkar dom inte haha, 

Trotts att pedagogerna anser att barnen är fysiskt aktiva utan insatser från 
personalens så finns det ändå delar som talar för att den aktiva pedagogen är 
viktig för barnen.  

[…] vi hade till exempel en elev från […] i våras, en kille som spelade fotboll med 
dom och då va dom alltid på fotbollsplanen såklart, sen kanske de inte är lika 
mycket om det inte är någon som är med dom … men det beror också lite på vilka 
barn det är och vilken det är som drar … barnen har lite olika dragningskraft på 
varandra. 
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På en följdfråga om den här ”killen” kan ha varit en bidragande faktor till att 
barnen spelade mycket fotboll svarade pedagogen: ”Ja det kan det, men sen 
är de också vem …jag är inte så säker på att jag hade fått med mig dom, på 
samma sätt liksom.”. Pedagogerna menar vidare att dom såklart är med och 
åker stjärtlapp ibland och är med och startar upp nya lekar och så, men att 
dom sällan behöver vara delaktiga i barnen lek.  

Oavsett om man som pedagog är passiv eller aktiv så poängterar 
förskollärarna att ”bara man är närvarande så kommer man långt.” Genom att 
vara nära barnen och visa dem att kommunikationen aldrig är långt borta 
skapas en trygghet. Att kommunicera enligt det sociokulturella perspektivet 
är ett sätt att använda sig av psykologiska redskap, eftersom språket hjälper 
oss att bli delaktiga i andras perspektiv (Säljö, 2011) 

5.2.2 Trygga barn 

Pedagogerna på förskolan upplever barnen som trygga utomhus. Barnen vill 
gärna vara ute och pedagogerna hävdar att de ”inte har barn som springer i 
benen på dem”. Detta kan förstås när pedagogerna på förskolan valde att byta 
sandlåda. Gården har två sandlådor (se bilaga 4), varav den ena sandlådan 
användes mer än den andra. Denna sandlåda kom att bli en samlingspunkt både 
för pedagoger och barn ute på gården. Sandlådans position gjorde det dock inte 
möjligt för pedagogerna att ha uppsikt över hela gården och de valde därför att 
byta sandlåda och göra den andra sandlådan till en mer naturlig samlingsplats. 

[…] och då har den här sandlådan varit väldigt tilldragande (se bilaga 4, punkt 
8). Man satt där liksom, personalen runt omkring och så. Då pratade jag och 
en annan kollega om det här, som vi tog upp på ett APT. För att utveckla och 
sprida oss litegrann så sa vi att det här är sandlåda nummer ett (se bilaga 4, 
punkt 23), som vi startar upp […] vi starta upp den och då blev de genast att 
de drog sig ut till denna del (pekar på delen av gården runt naturbanan och 
grillplatsen) och då fick vi uppsikt över här (pekar runt hörnet av förskolans 
byggnad). För sitter man här (hänvisar till sandlåda 23) så har man ingen 
uppsikt där.  

Genom att ha pedagogerna nära får barnen också tillgång till det psykologiska 
redskapet språket, vilket skapar en trygghet för barnen. En av pedagogerna 
hävdar just att trygga barn skapas av närvarande pedagoger och säger såhär: 

Vi var ju väldigt centrerade på ett ställe, men nu använder vi mer hela gården. 
Och oftast, även om det finns barn som är väldigt självständiga och går iväg så 
är ju gärna barnen där pedagogerna är.  

[…] Jo men det tror jag beror på en trygghet, att många barn behöver känna 
den här tryggheten. För det är många barn och det är en stor gård och just det 
här att en pedagog genom sitt samspel med barnen kan ju få olika material att 
bli mer levande. 
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Pedagogen menar att barn tycker om att vara där vuxna är just för att det är 
tryggare. Men överlag vågar alla barn vara överallt på gården och det finns 
också barn som inte alls har behov av pedagogernas närhet för att känna sig 
trygga. De psykologiska redskapen verkar också hjälpa pedagogerna att 
mediera redskap och få barnen att appropriera olika material (Säljö, 2011) 

De trygga barnen visar sig också genom att det sällan är konflikter, tack vare 
att barnen är trygga med varandra. Personalen berättar att de olika 
avdelningarna hjälps åt med öppning och stängning och att barnen på så vi blir 
bra på att leka över avdelningarna utomhus. ”Det är sällan vi behöver bryta in 
på nånting liksom.” Vilket pedagogen anser är väldigt roligt och bra med tanke 
på att det händer att samtliga 42 barn vistas ute samtidigt. Vilket kan kopplas 
till Vygotskijs tro på att människan är en social varelse som omskapar världen 
genom kollektiv verksamhet. (Säljö, 2015)  

5.3 Sammanfattning resultat 

Resultatet visar att den största faktorn för fysisk aktivitet framförallt är gårdens 
storlek. Förskolorna har en stor rymlig gård som inbjuder till mycket spring 
och lek. Pedagogerna upplever att barnen är självgående, trygga och aktiva på 
gårdarna, vilket grundar sig i att barnen erbjuds både fysiska och psykologiska 
redskap. Förskolan trycker också på hur viktig deras närmiljö är, som de menar 
blir en form av planerad aktivitet där de får möjlighet att appropriera nya 
medierande redskap (Säljö, 2011). Det framkommer att barnen gärna leker 
mycket och länge med blandat material. Pedagogerna berättar att gårdens 
utformning inte bara bidrar till fysiskt aktiva barn, utan att de också är tack 
vare den som de har så lite konflikter. Det framkommer dock att pedagogen 
som ett psykologiskt redskap blir viktig för att kunna utmana barnen och prova 
på annat än vad de annars skulle gjort i den fria leken. 

Att koppla det sociokulturella perspektivet till fysisk aktivitet har inte varit 
problematiskt, eftersom rörelse är beroende av både materiella och sociala 
företeelser för att skapa rörelseglädje. Däremot har det inte varit helt 
problemfritt att koppla de teman som resultatet funnit till antingen fysiska 
eller psykologiska redskap, eftersom människan är beroende av båda dessa 
redskap för att kunna utvecklas till en sociokulturell varelse (Säljö, 2011). 
Tex när barn spelar fotboll, så är de beroende av både bollen som blir ett 
fysiskt redskap, men också av varandra som psykologiska redskap som 
kommunicerar för att kunna spela. Barnen approprierar både fysiska och 
psykologiska redskap för att få en djupare kunskap och erfarenhet kring hur 
redskap används. Ett exempel på detta är när pedagogen på förskola B 
utmanade barnen genom att använda sig av sitt psykologiska redskap, 
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språket, för att utmana barnen. Marken, kullen och de fasta materialen som 
rutschkana och naturbana blir de fysisk redskap som används för att bekanta 
sig med snön. Kanske upptäcker barnen att snön gör rutschkanan mer halkig 
eller att det finns en skillnad i hur formbar snön blir om den är fuktig eller 
inte. Genom att kombinerade fysiska redskapen med de psykologiska 
redskapen ges människan verktyg att tänka, kommunicera och agera med vår 
omvärld (Säljö, 2011). Dessa redskap medieras sedan i den lek och rörelse 
som barnen återupplever. Oavsett om barnen spelar fotboll eller klättrar i träd 
så krävs det att barnen får uppleva dessa redskap med andra barn eller vuxna 
för att kunna bygga egna erfarenheter som de sedan kan använd i olika 
situationer. Det sociokulturella perspektivet visar att variationen på de fysiska 
materialen är viktigt för att kunna tillgodose alla barns behov av fysiska 
aktivitet. Likaså blir det synligt att de psykologiska redskapen blir centrala 
för att kunna kommunicera. Eftersom det hjälper oss att kunna dela 
erfarenheter med varandra. kunna dela erfarenheter med varandra. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till den tidigare 
forskningen som studien stöds av. För att kunna ge ett djupare svar på vilka 
föreställningar pedagogerna i förskolan har, kring hur utomhusmiljön påverkar 
barnens fysiska aktivitet. Fysisk aktivitet ligger nära knutet till lek och lärande. 
Det har på så vis inte heller varit lätt att utesluta detta i mina resultat. Barn rör 
sig i sin lek och de lär sig erfara omvärlden tack vare leken. Jag vill dock 
poängtera att den lek och de lärande som lyfts i resultaten är de som bidrar till 
den fysiska aktiviteten. Barn behöver lära sig hantera nya material och 
behärska rörelser för att den fysiska aktiviteten ska kunna utvecklas 

Om barnen inte får möjlighet att uppleva fysiska och psykologiska redskap, får 
de heller inte möjlighet att uppleva fysisk aktivitet. Om Pelle inte har en fotboll 
på förskolans utomhusmiljö, hur ska han då få möjlighet till att lära sig spela 
fotboll? Om det inte finns några barn eller vuxna som vill spela fotboll, då 
spelar de ingen roll hur många bollar Pelle har, för utan att få erfara 
fotbollsspelande med andra, är det svårt för Pelle att veta hur han ska använda 
bollen. På så vis blir också den fysiska aktiviteten lidande. 

6.1.1 Fysiska redskap 

Förskollärarna anser att de grovmotoriska grundformerna blir tillgodosedda 
dels på gården, men också tack vare den närmiljö som besöks av barn och 
pedagoger med jämna mellanrum. Det som pedagogerna på förskola A saknar 
är mer klättermöjligheter, då de anser att den grundmotoriska rörelsen inte blir 
tillräckligt stimulerad. De menar dock att denna rörelse blir tillgodosedd med 
hjälp av den närmiljö de ofta besöker, i form av andra lekparker eller skogen 
som ligger alldeles intill. Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) menar att 
tillgängligheten till olika material är en viktig del för att kunna skap goda lek- 
och lärmiljöer. När pedagogerna uttrycker att det saknar klättermöjligheter för 
de äldre barn, så kan de ändå tillgodose denna grovmotoriska rörelse på andra 
platser än just förskolans utomhusmiljö. Att klättra i träd vid den närliggande 
skogen kan även tolkas som en fysisk utmaning för barnen. Vilket Nordahl & 
Einarsdottir (2014) menar är något som barnen föredrar. Att ha en god närmiljö 
är centralt för pedagogerna och de besöker ofta dessa platser.  

Syftet med studien var undersöka vilka föreställningar pedagogerna i förskolan 
har, kring hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet. Resultatet 
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visade att de stora öppna ytorna vara det mest centrala eftersom dessa områden 
inbjuder till stora variationer av spring och lek. Detta resultat överensstämmer 
med Berg (2014), vars studie visade att förskolan som hade mer av stora öppna 
gräsytor också hade barn som visade på störst aktivitetsnivå. På förskolan A 
finns mindre inslag av träd och buskar. Eftersom denna förskola startade upp 
för lite över ett år sedan har vegetation av detta slag inte hunnit växa ännu. 
Pedagogerna menar dock att gården inte kommer kännas lika kal när den har 
fått växt till sig. Förskolan har ändå aktiva barn, vilket pedagogerna menar 
beror på den stora gårdens förtjänst, samt att det finns en variation av material. 
Enligt Osnes m.fl. (2012) finns inga lokala eller nationella krav i Sverige på 
hur stora förskolornas utomhusgårdar bör vara. I förhållande till föreliggande 
studie och med stöd av Berg (2014) verkar detta ändå vara viktigt för att främja 
barns fysiska aktivitet. Eftersom dessa studier visar att stora ytor bidrar till 
stora variationer av fysisk aktivitet.  

Vidare visar resultatet att variationen av stora utrymmen i kombination med 
flyttbar utrustning är viktigt för barnen. I resultatet framkom att en del barn 
tycker om att sitta i sandlådan en timme, medan ett annat barn kanske vill 
springa en timme. Detta visar på att båda delar är en viktig förutsättning för att 
kunna tillgodose alla barns behov. Sandlådan kan också ses som ett material 
som erbjuder fysisk aktivitet i både låg och hög grad, beroende på hur den 
används. Att gräva gropar och skyffla sand är en form av låg aktivitet. Medan 
att hoppa upp och ner från de små borden som sandlådorna har är en aktivitet 
i hög grad. Zamani (2017) menar att den konstruktiva leken i kombination med 
en varierad utomhusmiljö ökar barnens möjlighet till variation i sin lek. Allt 
material på förskolans utomhusmiljö bidrar med andra ord inte till fysisk 
aktivitet i hög utsträckning. Zamani skriver också att barnen gillar att gömma 
sig och skapa egna utrymmen, därför blir kullar, träd och stenar viktiga inslag 
för att kunna klättra, gömma sig och utmana sig fysiskt. Denna kreativa lek 
och rörelse är något som pedagogerna i förskola B menar att deras 
utomhusmiljö bidrar till eftersom deras gård består av mycket växtlighet med 
både träd och buskar av varierade inslag. Denna variation av naturliga redskap 
stärks av Zamani (2017) som också menar att barnets kognitiva upplevelser av 
lek stimuleras av materialets variation. Denna variation bör också mixas 
mellan naturliga och konstruerade material. Detta uttrycker även pedagogerna 
i min studie, som menar att variationen av materialet också är grunden för att 
kunna tillgodose samtliga barn. Berg (2014) hävdar att flyttbart material ökar 
möjligheterna för fysisk aktivitet. Förutom cyklarna och sanden i sandlådan 
nämner pedagogerna i studien sällan de flyttbara materialen som väsentliga för 
barnen. Istället lyfts de fasta materialen som viktiga. Som tex gräsmattorna 
kullen, klätterställningen, hinderbanan, båten och labyrinten. Däremot 
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beskriver pedagogerna hur barnen använder dessa fasta fysiska material i 
kombination med flyttbara för att öka den fysiska aktiviteten. Som tex när 
barnen på förskola A lekte daidalos med hinderbanan och de hämtade 
rockringar som de använde som komplement i sin lek.  

6.1.2 Psykologiska redskap 

Resultaten i studien visar att den passiva pedagogen är mer förekommande än 
den aktiva pedagogen i förskolans utomhusmiljö. Detta ska dock inte tolkas 
som negativt. Tvärtom visar studien att det är tack vare den passiva pedagogen 
som barnen känner sig trygga. Samtliga pedagoger hänvisar till hur viktigt det 
är för dem att vara närvarande, ha god uppsyn och finnas där när de behöver 
det och de menar att barnen visar sin trygghet genom att använda hela gården 
utan intresse för den vuxne. Den passiva pedagogen diskuteras i Osnes m.fl. 
(2012). De menar att rollen som åskådare är värdefull eftersom det är via den 
observationen som pedagogen ges möjlighet att få en inblick i barnens motorik, 
sociala kompetens och lekfärdigheter. Denna passiva roll blir också ett sätt för 
pedagogerna att vara uppmärksam på omgivningen och kunna ge sin fulla 
uppmärksamhet när barnen vill visa dem något. Denna passiva roll gör de 
också möjligt för pedagogerna att snabbt kunna rycka in om konflikter eller 
olyckor skulle ske, eftersom deras uppmärksamhet inte är riktat på något annat. 
Sandberg (2014) menar att lek anses vara komplext på det viset att det kan vara 
svårt att avgöra om barnen ska få vara fria i sin lek som aktivitet, eller om de 
pedagoger som arbetar i förskolan ska använda leken som ett pedagogiskt syfte 
att undervisa i specifika sammanhang. Det råder delade meningar kring 
huruvida pedagoger i förskolan ska sätta sig in i barnens lek eller inte. 
Informanter från Coleman och Dyment’s (2013) studie menar att interaktion i 
barnens rörelselekar kan leda till att den aktiva delen av leken tynar ut och till 
slut upphör. Medan andra pedagoger hävdar att det är väsentligt för att kunna 
utmana barnen, vilket är en del av deras roll som lärare. I grunden anser dock 
dessa pedagoger att deras främsta huvudroll på gården är att övervaka barnen 
och se till att de är säkra. Dessa uppfattningar finns även i föreliggande studie, 
där förskollärarna anser sig ha rörelseglada barn som utnyttjar utomhusmiljöns 
variationer till fysisk aktivitet. De menar att de sällan behöver sätta igång 
barnen med aktiviteter eftersom de är så pass påhittiga och aktiva själva. En av 
pedagogerna berättade om när förrådet förblev stängt när den första snön hade 
kommit, som visar på hur en aktiv pedagog ändå kan utmana barnen till andra 
fysiska utmaningar än vad de annars hade gjort i den fria leken. Genom att göra 
förrådet med flyttbart material otillgängligt för barnen fick de med stöd av 
pedagogen använda sin kropp och de fasta materialen på gården för att 
undersöka den snö som precis hade kommit den dagen. Detta visade sig leda 
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till flera moment som bidrog till fysisk aktivitet i kombination med 
utforskandet av snön. Detta stöds också av Palmer m.fl. (2016), vars studie 
visade att barn som får stöd av en pedagog i den fysiska aktiviteten, rör sig mer 
än i den fria leken. Med hjälp av pedagogens språk kan den aktiva pedagogen 
ses som ett psykologiskt verktyg. Eftersom det ur ett sociokulturellt perspektiv 
betraktas som ett redskap som gör det möjligt för barn att tänka, kommunicera 
och agera med omvärlden och som i som tur hjälper dem att bli delaktiga i 
sociokulturella erfarenheter (Säljö, 2011).  

Språket har således flera funktioner. Det är riktat mot andra när vi kommunicerar, 
det tjänar som en länk mellan det ”yttre” (kommunikationen) och det ”inre” 
(tänkandet), och används som ett redskap för tänkande av individen. (Säljö, 2011, 
s.164) 

Oavsett om pedagogerna på förskolorna är passiva eller aktiva så menar de att 
barnen vill ha närvarande pedagoger. Barnen kanske nyttjar hela gården och 
får de att verka som att de inte är vuxenberoende. Men med sandlådebytet som 
exempel blir det tydligt att den närvarande pedagogen är viktig för barnen. 
Socialt sett skapar den närvarande pedagogen trygga barn genom att de 
psykologiska redskapen alltid finns nära till hands. Pedagogerna på förskola A 
och B anser sig ha trygga barn som inte är beroende av de vuxna, men som 
gärna är där pedagogerna befinner sig. Barnen är där de vuxna är för att de 
tycker om att vara i kontakt med andra samt att den vuxnes tillsyn, känns tryggt 
för barnen. Detta stöds av Nordahl och Einarsdottir (2014) då deras studie visar 
på att de sociala verkar vara viktigt för barnen. ”Barnen hänger sällan i benen 
och de vill väldigt gärna vara ute” säger en av pedagogerna på förskola A. 
Detta tolkar hen som ett bevis på att barnen känner sig trygga. Temat trygga 
barn har inte varit självklar att placera under rubriken psykologiska redskap. I 
den tidigare forskningen beskrivs även staket och mjukt gräs som värdefullt 
för barnens trygghetskänsla (Nordahl & Einarsdottir, 2014) Ur ett 
sociokulturellt perspektiv ses dessa redskap som fysiska. Pedagogerna i den 
föreliggande studien beskriver dock bara pedagogens närvaro som 
betydelsefullt för barnens trygghet och nämner inte alls dessa fysiska redskap 
som viktiga i den aspekten.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med pedagoger i förskolan, 
som har gett deras uppfattning av hur utomhusmiljön påverkar barnens fysiska 
aktivitet. Det finns alltså inget som stödjer verklighet mer än att ord och tankar 
går att relateras till varandra. Mycket av de som blev sagt stämde överens med 
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hur samtliga deltagare uttryckte sig, vilket kan antas bero på att variationen av 
de pedagoger som medverkade var låg. Det kan också tänkas vara så att 
intervjufrågorna har diskuterats i förväg, eftersom respondenterna fick 
möjlighet att läsa intervjuguiden före samtalen, och på så vis kunnat diskutera 
frågorna i förväg. De semistrukturerade intervjuerna kan uppfattas 
tidskrävande och svåra att kategorisera, eftersom det inte finns någon form av 
standardisering. (Christoffersen & Johannessen, 2015). I relation till min studie 
märkte jag att intervjuerna väckte olika diskussioner och tankar, som ledde till 
att flera intressanta samtal hamnade utanför studiens syfte. Det var något som 
upplevdes problematiskt och tidskrävande under arbetet med resultatanalysen. 
Eftersom flera tankar från respondenterna upplevdes viktiga, men dock inte 
helt i relation till min studie. Detta kan i sin tur ses positivt eftersom de 
semistrukturerade intervjuerna gör att samtalen blir mer komplexa, samt att det 
ger ett större djup och variation i analysen. Observationerna av utomhusmiljön 
och följande sammanställning i form av en skiss var viktigt för att 
kommunikationen mellan mig som intervjuare och informanten skulle bli så 
tydlig som möjlig. Denna skiss gjorde det enkelt för pedagogerna att visa vad 
hen pratade om och det gav mig en bra överblick av vad som fanns tillgängligt 
på gården. Det gjorde också att validiteten av undersökningen stärktes. 

En annan metod som hade varit användbar för min studie hade varit 
observation av barnen på gården. Under en observation hade det varit möjligt 
att se vilka materiella och sociala redskap barnen använder sig utav, samt i 
vilken mån pedagogerna i förskolan ägnar sig åt att ge barnen fysiska 
utmaningar. Christoffersen och Johannessen (2015) menar att observationer är 
en lämplig metod när den som studerar vill ha direkt tillgång till fenomenet 
hen undersöker. I min undersökning hade de gett mig möjlighet att få se med 
egna ögon hur barnen användes sig av de materiella och sociala redskapen som 
utomhusmiljön erbjuder. För att på så vis kunna skapa en sann bild av hur 
utomhusmiljön påverkar barnens fysiska aktivitet. Observation av barn är dock 
ett tidskrävande arbete och kräver samtycke från barnens föräldrar. Även om 
samtycke getts från förälder är observation av barn inte alltid en lätt metod, 
eftersom forskaren måste försäkra sig om att barnet själv vill delta. Denna 
process beskriver Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) som komplex 
eftersom barnen kan uttrycka sitt ickedeltagande på andra sätt än verbalt. 
Löfdahl m.fl. menar att barn kan använda sig av både miljö och material som 
skapar möjligheter för dem att dra sig undan.   
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6.3 Slutsatser 

Studien visar att pedagogerna anser gårdens storlek som mest central för hur 
den påverkar barnens fysiska aktivitet. De menar att utomhusmiljön bör vara 
rymlig med stora gräsytor som lockar till spring och lek och som också 
erbjuder en variation av lekmaterial. Detta är något som samtliga respondenter 
lyfter i de intervjuer som gjorts, som då också verkar vara det som påverkar 
barnens fysiska aktivitet mest. Att förskolans miljö ska erbjuda alla barn en 
variation av aktiviteter och valmöjligheter är något som både Lpfö18 
(Skolverket, 2018) och tidigare forskning lyfter i den aktuella studien. 
Förskolorna som har en större variation av material och mer av de öppna ytorna 
har barn som är fysiskt aktiva i högre grad. Det står dock ingenstans i 
styrdokumenten om gårdens storlek för att kunna erbjuda denna variation. Den 
aktiva pedagogen visar sig också vara den som utmanar barnen i den fysiska 
aktiviteten och gör att de rör sig mer än i den fria leken. Detta resultat anser 
jag kan vara värdefullt att ha i åtanke, även på de förskolor där pedagogerna 
anser att barnen är tillräckligt aktiva. För visst kan de vara så att även om 
barnen är tillräckligt aktiva så kan de ändå behöva utmanas för att utvecklas än 
mer. Den passiva pedagogen ska dock ändå inte underskattas eftersom de visar 
sig vara mycket tack vara den som barnen upplevs som trygga och vågar nyttja 
de redskap gården har. Ett förslag på vidare forskning är att göra en komparativ 
studie av en stor och en liten gård i förskolan. På vilket sätt är barnen fysiskt 
aktiva på en mindre gård där variationen av material är låg? Vilka krav ställer 
det på pedagogen? En komparativ studie av detta slag kräver erfarenhet och 
kunskap för att kunna utföras på ett korrekt sätt och samtidigt kunna 
upprätthålla de etiska kraven och inte utsätta varken organisation eller pedagog 
för kränkande uttalanden. Till exempel genom att påstå att en förskola är sämre 
än någon annan. Dock skulle sådan forskning kunna ge ytterligare kunskap om 
hur förskolans utomhusmiljö bör utformas för att främja fysisk aktivitet. Min 
förhoppning är att rektorer och huvudman kan ta till sig av denna studie när 
nya förskolor ska etableras. Ibland får jag känslan av att förskolor planeras lite 
här och var utan tanke på utomhusmiljön. För oavsett om förskolan är placerad 
i en lägenhetslokal, tillfälliga moduler eller ett nybyggt hus, tänkt för 
förskoleverksamhet, så får inte den fysiska aktiviteten i utomhusmiljön 
glömmas bort. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning, oavsett var i landet 
den bedrivs (skolverket, 2018). Fysisk aktivitet är inte bara viktigt ur ett 
hälsoperspektiv utan också för att utveckla barnens motoriska och kognitiva 
egenskaper. Som att klättra i träd eller förstå att snön kan vara halkig att cykla 
på. Dessa erfarenheter hjälper barnen att förstå sin omvärld och utvecklas som 
människa, tack vare de materiella och sociala redskap de möter på vägen. 



Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö  Lina Andresen 

8 

 

 

REFERENSER 

Berg, S. (2014). Children’s Activity Levels in Different Playground 
Environments: An Observational Study in Four Canadian Preschools. 
Early Childhood Education, 43:281–287. DOI:10.1007/s10643-014-
0654-5. 

Bjereld, U., Demker, M & Hinnfors, J. (2018) Varför vetenskap? Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Coleman, B & Dyment, E, J. (2013). Factors that limit and enable preschool-
aged children’s physical activity on child care centre playgrounds. 
Journal of Early Childhood Research, 11(3), 203–221. 
DOI:10.1177/1476718X12456250. 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för 
lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. 

Ericsson, I. (2005). Rör dig-lär dig. Stockholm: SISU idrottsböcker. 

Forsell, A. (2015). Boken om pedagogerna (6 uppl.). Stockholm: Liber 

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Glasgow: Bell & Bain. 

Langlo JagtØien, G., Hansen, K. & Annerstedt, C. (2002). Motorik, lek och 
lärande. Gyldendal: Norsk forlag och Multicare forlag 

Löfdahl, A. (2014). God forskningsed-regelverk och etiska förhållningssätt. A 
Löfdahl, M Hjalmarsson, & K Franzén, K. (Red.), Förskollärarens 
metod och vetenskapsteori (1 uppl., ss.32–43). Stockholm: Liber AB. 

NCU (2017). Li.u. Linköpings Universitet, institution för kultur och 
kommunikation. https://liu.se/ikk/ncu?l=sv Hämtad 2019-11-14 

Nordlund, A., Rolander, I., Larsson, L. (2010). Lek, Idrott, Hälsa. Rörelse och 
idrott för barn. Stockholm: Liber AB.  

Norðdahl, K. & Einarsdóttir, J. (2014). Children’s views and preferences 
regarding their outdoor environment. Journal of Adventure Education & 
Outdoor Learning, 15:152-167.  DOI:10.1080/14729679.2014.896746. 

Osnes, H., Skaug, H & Eid Kaarby, K. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i 
förskolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

Palmer K, K., Matsuyama L, A & Robinson E, L. (2016). Impact of Structured 
Movement Time on Preschoolers’ Physical Activity Engagement. Early 
Childhood Education, 45:201–206, DOI:10.1007/s10643-016-0778-x  

https://liu.se/ikk/ncu?l=sv


Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö  Lina Andresen 

9 

 

 

Sandberg, A & Vuorinen, T. (2008) Barndomens lekmiljöer – förr och nu. A, 
Sandberg (red.), Miljöer för lek, lärande och samspel. (1 uppl., ss 13–
36) Lund: Studentlitteratur AB 

Skolverket. (2018). Läroplanen för förskolan, Lpfö18. Stockholm: Skolverket. 

Säljö, R. (2011) L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär. A, Forsell 
(red.), Boken om pedagogerna (6 uppl., ss. 153–177). Stockholm: Liber 
AB 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 
Vetenskapsrådet https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-
och-utvarderar/allapublikationer/publikationer/2017-08-29-god-
forskningssed.html Reviderad utgåva 

WHO (2019) Guidelines on physical activity, sedentary behavior and sleep for 
children under 5 years of age. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/978924155053
6-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y Hämtad 2019-11-14 

WHO (2019) World Health Organization 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/  

Zamani, Z. (2017). Young children’s preferences: What stimulates children’s 
cognitive play in outdoor preschools? Journal of Early Childhood 
Research, 15(3) 256–274. DOI:10 1177/1476718X15616831  

 

  

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/allapublikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/allapublikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/allapublikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/


Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö  Lina Andresen 

10 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1. Informationsblad 

Fysisk aktivitet i förskolans utomhusmiljö. 

Hej. Mitt namn är Lina Andresen och jag läser nu termin 6 på förskollärarprogrammet, 
via Karlstads universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete vars syfte är att undersöka 
vilka föreställningar pedagogerna i förskolan har, kring hur utomhusmiljön påverkar 
barnens fysiska aktivitet.  

Du som medverkar i intervjun kommer att få ett antal frågor som berör ämnet fysisk 
aktivitet i förskolan, med fokus på hur utomhusmiljön används och planeras. Intervjun 
kommer att spelas in för att sedan transkriberas till text efter att samtliga intervjuer är 
genomförda. När all transkribering är gjord kommer samtliga ljudfiler att raderas. 
Studien är konfidentiell på det sättet att ingen obehörig har tillgång till materialet.  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 
helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket 
dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som 
kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 
registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.” 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 
även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se. 

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig eller min handledare. 

Kontaktuppgifter: 

Student: Lina Andresen  
076-8XXXXXX 
Mail: linaandr100@kau.se 

Handledare: Peter Carlma 
peter.carlman@kau.se  

 

mailto:dpo@kau.se
mailto:linaandr100@kau.se
mailto:peter.carlman@kau.se
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Bilaga 2 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Jag kommer nu ställa ett antal frågor till dig och jag önskar att du svarar så utförligt 
som möjligt. Intervjun är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns en 
viss struktur men det är du som talar för innehållet och jag kommer eventuellt med 
följdfrågor som ligger utanför de som finns nedskrivet. Intervjun beräknas ta ca 30 
min. Till sist finns det några avslutande frågor samt möjlighet att tillägga egna tankar 
kring ämnet. Tveka inte att avbryta om det inte känns okej. 

 

Inledande frågor: 

• Utbildning 
• Hur länge har du arbetat på förskolan? 
• Vad är fysisk aktivitet för dig? 

Huvudfrågor: 

• På vilket sätt anser du att utomhusmiljön uppmanar till rörelse? 
• På vilket sätt försöker ni uppmana barnen till rörelse? 
• Vilket material använder barnen (använder observation som underlag)? 
• Finns det delar av utegården som barnen använder mest? Varför tror du? 
• Finns det delar av utegården som barnen använder minst? Varför tror du? 
• Känner du att du har möjlighet att påverka utemiljöns utformning? 
• På vilket sätt är miljön utformad för att utmana barnens rörelseförmågor? 

Tex grovmotoriska rörelser som hoppa, klättra, stödja, balansera m.m? 
• Kan ni se några nya sociala grupper utomhus? Jämfört med inomhus. 

Beskriv/Förklara. 
• Tolkar ni barnen som trygga utomhus? Beskriv/Förklara. 
• Hur ofta sker det planerade, vuxenstyrda aktiviteter utomhus? 

Avslutande frågor: 

• Finns det några framtida planer för utomhusmiljön? 
• Övriga tankar som du vill delge? 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

 

Samtycke till att delta i studien: 

Fysisk aktivitet i förskolan ur ett socio-materialistiskt perspektiv. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att 
Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

 

 

………………………………………… 
Underskrift  

 

 

………………………………………...                              ……………………………… 
Namnförtydligande                                                              Ort och datum 

 

 

 

☐ Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 
information. 

 

Kontaktuppgifter: 

Student: Lina Andresen  
076-8XXXXXX 
Mail: linaandr100@kau.se 

Handledare: Peter Carlman 
peter.carlman@kau.se  

mailto:linaandr100@kau.se
mailto:peter.carlman@kau.se
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Bilaga 4. Förskola A 

 

1. Huvudingång 
2. Ingång till kök 
3. Bord med bänkar 
4. Grillplats med 

bänkar 
5. Naturbana 
6. Grind 
7. Kulle med 

rutschkana 
8. Stor sandlåda 

 

 

9. Stort bord 
10. Bänk 
11. Kompisgunga 
12. Förråd 
13. Grind till skogen 
14. Grind till 

bakgården 
15. Ingång 
16. Ingång 
17. Ingång 

 

 

18. Ingång 
19. Cykelbana 
20. Båt 
21. Bord med bänkar 

under tak 
22. Litet hus 
23. Sandlåda med 

solskydd 
24. Stort bord 
25. Elektrisk solmarkis 
26. Bord med bänkar 
27. Barnvagnsgarage 
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Bilaga 5. Förskola B 

 

 

1. Huvudingång 
2. Stor sandlåda 
3. Stort bord 
4. Litet bord 
5. Liten sandlåda 

med solskydd 
6. Stort bord 
7. Bänk 
8. Bord med bänkar 
9. Buske 
10. Förråd med ramp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Klättervägg 
12. Kiosk 
13. Buskar 
14. Buske 
15. Ramp till 

förskolans ingång 
16. Diskho 
17. Naturbana 
18. Kulle 
19. Labyrint 
20. Inramad sand 
21. Klättertorn med 

rutschkana 
22. Grillplats 

 

 

 

 

 

 

 

23. Grind 
24. Stort träd 
25. Flera mindre träd 
26. Flera mindre träd 
27. Stora enar 
28. Båt 
29. Målarstaffli 
30. Fotbollsplan 
31. Fotbollsprick 
32. Fotbollsmål 
33. Lågt staket 
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