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Abstract 

The purpose of this study was to investigate what attracts children to activity and 

movement on the playground in a central and municipal preschool in a town located 

in middle of Sweden. The method was to use a qualitative group interview with five 

children, two girls and three boys, at the age of five. The interview consisted of a 

general question about what kids think is fun to do on the playground and was 

complemented with follow-up questions depending on what the children said. A 

qualitative interview with a preschool teacher and observations were carried out in 

the hope that they would confirm what children claimed about play and movement. 

This study showed a gender difference when girls like to swing together while the 

boys are making the swinging for a contest. Climbing frames of various kinds, and 

slides were other popular objects on the preschool yard. The girls think it´s fun to 

climb, slide and to build their own climbing with other children, while the boys 

placed great emphasis on challenges. The interview with the preschool teacher and 

the observation was verified what the children claimed in the group interview and 

also showed that the nature often attract children to movement because of curiosity. 

The conclusion of the study may be that girls are looking for social interaction in 

which they may use their knowledge and skills, while boys like to challenge 

themselves to get confirmation. Therefore, the big activity patterns in these children 

can be a result of a good and well planned playground. For further research it would 

be interesting, from a gender perspective, to explore how color and art can attract 

children to activity and movement on the playground. 

Keywords: preschool, playground, swing, climb.  

Pettersson, I. (2010) What attracts children to activity and movement on the 

preschool yard? Faculity of health and ocupational studys, University of Gävle 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som lockar barn till aktivitet och 

rörelse på lekplatsen i en central och kommunal förskola i en stad belägen i 

Mellansverige. Resultatet framkom genom en kvalitativ gruppintervju med fem barn, 

två flickor och tre pojkar, i femårsåldern. Intervjun bestod av en övergripande fråga 

om vad barnen tycker är roligt att göra på förskolegården samt följdfrågor beroende 

på vad barnen svarade. En kvalitativ intervju med en förskolelärare samt 

observationer genomfördes i hopp om att dessa skulle styrka det barnen påstod om 

lek och rörelse. Denna studie visade en könsskillnad då flickorna gillar att gunga 

tillsammans medan pojkar gör gungandet till en tävling. Klätterställningar av olika 

slag samt rutschkanor var andra objekt som var populära på förskolegården. 

Flickorna tycker det är roligt att klättra, åka rutschkana och bygga egna 

klätterställningar tillsammans, medan pojkarna lade stor vikt vid utmaningar. 

Intervjun med förskoleläraren samt den observation som genomfördes styrkte det 

barnen påstod under gruppintervjun och visade även att naturen många gånger lockar 

barnen till rörelse på grund av nyfikenhet. Slutsatsen av studien kan vara att flickorna 

söker det sociala samspelet där de får utnyttja sina kunskaper och färdigheter, medan 

pojkarna gärna utmanar sig själva för att få bekräftelse. Därför kan det stora 

aktivitetsmönstret hos dessa barn vara ett resultat av en bra och välplanerad lekplats. 

För vidare forskning skulle det därför, utifrån ett genusperspektiv, vara intressant att 

undersöka hur färg och konst kan locka barnen till aktivitet och rörelse på lekplatsen.  
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1 Inledning 
Miljön är idag byggd på ett sådant sätt att det ofta motverkar fysisk aktivitet och 

istället främjar en stillasittande livsstil (Faskunger, 2007). Med stillasittande livsstil 

menas fysisk inaktivitet med få eller inga inslag av fysisk aktivitet, motion eller aktiv 

transport såsom gång och cykling (Faskunger & Elinder, 2006). Den fysiska 

aktiviteten definieras senare. Alltfler samhällsplanerare, politiker och forskare inser 

betydelsen av den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet och hur denna kan 

underlätta och främja fysisk aktivitet hos stora delar av befolkningen. Genom att 

utforma och förbättra den byggda miljön så tror jag att detta kan ge positiva effekter 

när det kommer till människans hälsa. Världshälsoorganisationen WHO definierar 

hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp” (Faskunger & Elinder, 2006, sid. 

10). Fysisk aktivitet är därför viktigt för hälsan och att främja fysisk aktivitet är 

därför en viktig del av nationella hälsostrategier (Salmon, Telford & Crawford, 

2004). 

 

Eftersom den fysiska inaktiviteten hos barn har ökat (Faskunger, 2007), så kan det i 

mitt arbete som hälsopedagog vara intressant och nyttigt att ha vetskapen om hur 

man kan främja fysisk aktivitet hos den unga åldersgruppen. Detta p.g.a. att jag i mitt 

framtida yrke har som mål att arbeta hälsofrämjande där den fysiska aktiviteten 

kommer att spela en stor roll. Det kan därför vara användbart och värdefullt att hitta 

olika sätt att få barnen att lockas till lek och rörelse.  

 

En stor del av barns fysiska aktivitet kan vara i form av lek och rörelse, vilket jag 

personligen anser bör vara en stor del av barns vardag. Genom att låta barn och unga 

spontanidrotta och finna glädje i lek och rörelse så kanske den fysiska aktiviteten blir 

ett återkommande inslag i deras vardag även senare i livet. Genom hälsoinsatser, 

såsom att utforma en miljö som lockar till lek och rörelse, tror jag att man kan se 

stora förändringar vad gäller barn och den fysiska aktiviteten. 

 

Inom Sveriges nationella folkhälsopolitik (Faskunger & Elinder, 2005) är ett av de 

elva målområdena att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen, dels inom 

förskola/skola men också under fritiden och hos äldre. Hälsofrämjande 

samhällsinsatser riktad mot förskola och skola kan enligt mig ha stor betydelse för 

folkhälsan. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Leken 

Enligt Maria Kylin, landskapsarkitekt och forskare på Sveriges Lantbrukuniversitet, 

har alla sin egen syn på vad lek innebär (Gunne, 2005). Hon menar att de som 

planerar och utformar lekplatser ser leken som visuellt genom de fysiska sakerna 

som finns på den aktuella platsen, medan barn utforskar platsen med hjälp av 

kroppen och förhåller sig till den genom lek (ibid.). 

 

Enligt Asplund (1987) samt Berg (1992) är lek en handling som skapar lust och 

behag för stunden. Lek är en blandning av glädje och spänning som drivs framåt av 

utmaningar. Författarna menar båda att lek skall vara roligt men att det inte har några 

syften eller yttre mål, utan utgör sin egen anledning. Genom lust och spontanitet kan 

leken definieras. Asplund och Berg är båda eniga om att leken beror av en persons 

mentala inställning och förhållningssätt och därmed kan leken bryta ut var som helst 

(ibid.). 
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2.2 Definition av fysisk aktivitet, motion och träning 

Statens folkhälsoinstitut (2008) förklarar begreppet fysisk aktivitet som:  

 

”All typ av muskelaktivitet som ger en ökad energiomsättning; exempelvis 

promenader, hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, 

motion och träning.” (2008, sid. 48) 

 

Vidare förklarar Statens folkhälsoinstitut (2008) motion vilket kan definieras som 

planerad eller strukturerad fysisk aktivitet och kräver oftast ombyte till 

träningskläder. Det syftar till att förbättra eller upprätthålla flera komponenter av 

fysisk aktivitet; såsom kondition, styrka, koordination, uthållighet, balans och 

rörlighet. Motion ger ett ökat välbefinnande och avser till att förbättra den framtida 

hälsan. Faskunger & Elinder (2006) menar att träning innebär att man vill öka 

prestationsförmågan, speciellt inom idrotten. Det syftar till att öka den maximala 

syreupptagningsförmågan och/eller muskelstyrkan. 

 

2.3 Fördelar 

Statens folkhälsoinstitut (2008) menar att regelbunden fysisk aktivitet har positiva 

effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Det ger en positiv inverkan på hjärta, 

muskulatur, blod, immunförsvar, skelett, lungor, nervsystem, hud, mag-tarmkanal 

och lever men också hormonsystem. Risken för förtida död samt hjärt-

kärlsjukdomar, slaganfall, vissa cancerformer, typ 2-diabeter, benskörhet, högt 

blodtryck, höga blodfetter, övervikt och fetma minskar (ibid.).  

 

Fysisk aktivitet främjar hälsa genom att ”höja kondition, balans och koordination 

samt förbättrar styrka i muskler och bindväv” (Faskunger och Elinder, 2006, sid. 

19). Författarna menar att fysisk aktivitet även har andra positiva effekter då det 

motverkar psykisk ohälsa såsom oro, ångest och depression samt främjar självkänsla 

och positiv kroppsuppfattning. 

 

2.4 Rekommendationer 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet när det gäller barn och unga är minst 60 

minuter varje dag, fördelat över dagen eller vid ett och samma tillfälle. Denna 

aktivitet bör inkludera både måttlig och kraftig intensitet, och blir som mest optimal 

då aktiviteten är så allsidig som möjligt (Faskunger & Elinder, 2006). 

 

2.5 Barns fysiska aktivitet 

Skolundersökningar genomförda av Statens folkhälsoinstitut visar att stillasittandet 

har ökat bland barn (Faskunger, 2007). Författaren menar att alltfler barn och unga 

tittar mer på tv och spelar video- och dataspel och därmed tillbringar de mer tid 

inomhus på bekostnad av tid utomhus. Vidare visar även forskning (Salmon, Telford 

& Crawford, 2004) att barns nivå av fysisk aktivitet halveras i genomsnitt när de 

börjar i skolan. 

 

Enligt Faskunger (2007) ger lek barn och unga inte endast glädje, utan har även visat 

att det minskar stress och stärker motivationen till att vilja lära sig nya saker. 

Samhällsplanerare, pedagoger och administratörer bestämmer i dagsläget över hur 

utemiljön skall få för betydelse för barns mognad och utveckling. Förskole- och 

skolgården är alltså viktiga platser för att främja barns fysiska aktivitet. Genom att 

utforma dessa platser så kan lek- och rörelsemönstret öka hos barnen (ibid.). 
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2.6 Lekplatsen 

Många av dagens förskolor och skolor belägna i stadsmiljöer har inte tillgång till en 

skolgård för barnen. Den svenska författningssamlingen SFS (1987), utfärdat av 

Miljödepartementet, innehåller en plan- och bygglag som säger att det skall finnas 

tillräckligt stor yta för lek och utevistelse på tomter som är anslutna till förskola eller 

skola. Det saknas dock krav på en detaljerad utformning av sådana platser i lagen 

(ibid.). 

 

Hendy (2000) menar att barn bör få ta del av olika typer och nivåer av fysisk aktivitet 

i samband med att deras färdigheter utvecklas. Lek och rörelse utvecklar inte endast 

den fysiska hälsan, utan ger även sociala färdigheter. Maltén (1992) menar att ett 

socialt och ömsesidigt samspel mellan människor är livsviktigt och därför söker sig 

människor till grupper. I det sociala samspelet finns individens överlevnad när det 

gäller både det psykiska och fysiska. Vidare menar författaren att i detta samspel 

utnyttjas individens kunskaper och färdigheter vilket leder till att gemenskapen blir 

starkare.  

 

Hendy (2000) menar att lek såsom hopphage har visat sig ger möjlighet för 

utveckling av dessa färdigheter. Genom klättring stärks rumsuppfattning, balans, 

öga/hand- och fotkoordination samt grovmotoriken. Med denna typ av motorik 

menas större rörelser som engagerar armar, ben, fötter eller hela kroppen, t.ex. 

genom att krypa, springa och hoppa. Enligt hjärnforskare kan klättring hjälpa barnet 

till att läsa, skriva och lösa matematiska problem. Hendy ser därför att lekplatser bör 

erbjuda yta för springning, bollek, cykling samt vara traditionellt utformad och 

lämplig för den avsedda åldern. Lyckliga, hälsosamma barn är fysiskt, emotionella 

och socialt friska (ibid.). 

 

Sandberg (2002) menar att leken består av ett sampel mellan personer och att det 

därmed är en träning i social kompetens. Deltagarna måste kunna tänka sig in i hur 

de andra tänker för att de skall kunna leka med varandra och därför måste 

personkemin stämma och vara ömsesidig. Lekplatsen bör därför inspirera till många 

olika sorters lek.  

 

Holm (1996) menar att en lekplats skall innehålla flera olika objekt som går att 

använda på olika sätt. Författaren menar att en sådan lekplats har större chans att 

inspirera fler till lek utan att vara en komplicerad sådan. Enligt Mårtensson (2004) så 

kan spänningen och utmaningen öka på lekplatsen genom buskage och löst material. 

Mårtensson menar att spänning mellan platsen och personen är viktigt för att en 

lekplats utomhus skall fungera bra, och därmed beskriver hon att lek handlar om 

dynamik och att hitta rytm. Vidare anser hon att genom att skapa en lekplats där 

delar av objekten relaterar till varandra kan den fysiska rörelsen främjas. 

 

2.7 Tidigare forskning 

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman (1997) beskriver en studie där två 

olika utemiljöer har jämförts. Resultatet visar att barn som vistas i en naturlig 

utemiljö är friskare, har bättre koncentrationsförmåga och är mer utvecklad i lek och 

motorik i jämförelse med barn som vistas inne och inte har tillgång till natur på 

gården. Den ena gården hade pyntade rabatter och en naturlig miljö, medan den 

andra var påkostad där leksakerna togs fram ur ett förråd. Forskarna menar att 

dynamiken som finns i en naturmiljö är svår att skapa i en planerad miljö. En annan 
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svensk studie som författarna tar upp har visat att barn med en bättre utformad 

förskolegård rör sig mer i jämförelse med andra barn vid en förskolegård som enbart 

hade bebyggda inslag. Barn som hade tillgång till en förskola med inslag av natur 

hade bättre koncentrationsförmåga, bättre motorik och lägre sjukfrånvaro (ibid.). 

 

Studier (Hendy, 2000) visar att ämnen såsom idrott, musik och bild i skolan skärs 

ned och istället ökar de akademiska ämnena. Det har dock visat sig att proven i 

skolan inte förbättras, vilket författaren tror kan bero på brist av fysisk aktivitet och 

lek. En väl utvecklad lekplats i skolan kan öka barns fysiska aktivitet och den 

mentala utvecklingen genom att göra lekplatsen mer än bara rolig. Lek är en 

instinktiv form av rörelse. En spännande uteplats ger barn möjlighet att utforska 

miljön på deras egen individuella nivå.  En kreativ lekerfarenhet gör det möjligt för 

barnen att testa deras färdigheter, prova nya idéer och att söka utmaningar som inte 

finns i andra miljöer. Denna kreativa typ av rörelse är mycket viktig för den totala 

utvecklingen hos det individuella barnet. Redan i mammas mage så rör sig barnet, 

vilket inte endast beror på att det ligger obekvämt, utan beror också på att fostret 

faktiskt börjar utveckla rörelsemönster. Vändning hjälper utvecklingen av innerörat 

och därmed vår balans, uppfattning, syn och vår förmåga att läsa. Även senare i livet 

är denna typ av stimulering viktigt för vår livskvalité (ibid.). 

 

Faskunger (2007) tar upp flera olika studier där förskolegården har undersökts när 

det gäller den fysiska aktivitetens påverkan hos barn. En studie visar att när utbudet 

av olika aktiviteter, exempelvis olika planer så ökade den fysiska aktiviteten hos 

både flickor och pojkar. En annan studie visar att barns aktivitetsmönster kan få 

positiva effekter vid införande av olika figurer, slingor och mönster i asfalten. 

Författaren presenterar en studie som forskare har genomfört av förskolebarn i 

Stockholms län där barns rörelsemönster utomhus observerades. På förskolegårdar 

som hade träd, buskar samt oregelbunden, ojämn och kuperad terräng och en stor 

lekyta fanns barn som var mer fysiskt aktiva i jämförelse med de förskolegårdar som 

inte hade dessa tillgångar. Haug, Torsheim, Sallis & Samdals (2008) forskning visar 

även den att en stor lekyta på skolgården ökar den fysiska aktiviteten hos barn. 

Faskunger (2007) tar upp ett interventionsexperiment där skolgården utformades 

genom att antalet lekredskap utökade. Genom detta experiment förbättrades barnens 

fysiska och sociala färdigheter då barnens grovmotorik övades samt samspelet 

mellan barnen utvecklades. 

 

Vidare menar Faskunger (2007) att rasterna i skolan bör ses som en möjlighet till 

barnens kognitiva utveckling och skolprestation eftersom forskning har visat att 

prestation i matematik och läsförståelse är högre hos barn som har längre raster. 

Genom att se till gårdarnas kvalitet samt planering av raster på skolan så 

rekommendationerna för fysisk aktivitet per dag uppnås (ibid.).  

 

3 Syfte 
Syftet är att undersöka hur den byggda miljön kring barn kan främja fysisk aktivitet.  

 

3.1 Frågeställning 

Målet med denna studie är att undersöka vad som lockar barn till aktivitet och rörelse 

på förskolegården. 
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4 Metod 
4.1 Undersökningsgrupp och urval 

För att få svar på huvudfrågan rörande barns val till aktivitet och rörelse på 

förskolegården har barn i femårsåldern observerats och intervjuats på en centralt 

belägen och kommunal förskolegård i Mellansverige. Trost (2005) menar att en 

kvalitativ undersökning såsom intervju skall användas om syftet med studien är att 

försöka förstå människors sätt att resonera och reagera samt att hitta mönster och 

förstå uppfattningar. Därför har författaren till denna undersökning valt att 

genomföra en ostrukturerad kvalitativ gruppintervju (bil. 1) med fem barn, 2 flickor 

och tre pojkar. 

 

Ett utskick av missivbrev (bil. 2) skickades till förskolechefen och därmed kunde 

föräldrar informeras om den kommande undersökningen. Efter att ha fått föräldrars 

underskrift och tillåtelse till att intervjua barnen ledde detta till att 

undersökningsgruppen blev ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författaren till 

denna studie valde de respondenter som ville ställa upp (Trost, 2007).  Ett 

bekvämlighetsurval skedde också då en heltidsanställd kvinna i personalen snabbt 

visade intresse för undersökningen och därmed blev denna förskolelärare intervjuad 

på ämnet (bil. 3). 

 

4.2 Procedur 

Den förskolegård som undersöktes i denna undersökning erbjuder gungor, 

rutschkanor, klätterställning, lekhus, cyklar, leksaker, sandlådor, asfalt samt en 

naturmiljö som består av; gräs, träd, blommor, växter, stockar och andra ting som 

finns i naturen. Förskolegården har även en oregelbunden, ojämn och kuperad 

terräng samt en stor lekyta. 

 

En fokusintervju valdes att göras som är beskrivet i Trost (2005). Termen 

fokusintervju, vilket är en slags gruppintervju, innebär att intervjun har en viss 

struktur då den handlar om ett speciellt tema, i denna studie är temat lekplatsen. Den 

kvalitativa gruppintervjun som genomfördes med barnen bestod av en övergripande 

fråga som ledde till följdfrågor beroende på vad barnen svarade. Interjvun var 

ostrukturerad och ägde rum ute på förskolegården där barnen var bekväma i miljön 

samt kunde peka på vad de tycker är roligt att göra. Patel (1994) menar dock att en 

ostrukturerad kvalitativ intervju kan resultera i en lägre trovärdighet i studien. Men 

eftersom att det var barn som intervjuades så bortsågs detta, då författaren till denna 

studie anser att barn ofta kan ge spontana svar vilket skulle göra det svårt att 

genomföra en strukturerad intervju. Trost (2005) anser att under en kvalitativ intervju 

med barn bör hänsyn tas till att de inte alltid tänker abstrakt. Därmed menar Trost att 

det är viktigt att få barnen motiverade till att svara på intervjufrågorna. Författaren 

till denna studie var noga med att skapa ett band med barnen, så att intresse och 

uppmärksamhet kunde fångas vilket resulterade i att barnen tyckte intervjun var 

rolig. Anledningen till att barn i femårsåldern intervjuades var för att barn i denna 

ålder kan enligt författaren till denna studie anses vara tillräckligt talföriga för att 

kunna dela med sig av sina tankar och uppfattningar. Trost (2007) anser att krångliga 

ord, negationer och ordvändningar i frågor kan leda till att den intervjuade 

missuppfattar frågan och därför undveks detta i sådan stor grad som möjligt under 

intervjutillfället. Anledningen till att låta bli att intervjua fler barn var för att undvika 

allt för mycket arbete vad gäller sammanställningen av dessa samt att hinna inom den 

tidsperiod som var utsatt för denna undersökning. 
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För att skaffa sig belägg för studien så skall data samlas in som är relevanta för de 

hypoteser eller frågeställningar som har formulerats (Backman, 2008). Därför valde 

författaren till denna studie att genomföra en observation på förskolegården, då det 

ansågs vara relevant eftersom denna observation förhoppningsvis skulle styrka det 

barnen påstod om lek och rörelse. Alla barnen på förskolan observerades för att se 

vad som lockade till aktivitet och rörelse efter att förskolechefen hade godkänt denna 

observation. 

 

En kvalitativ intervju genomfördes med en förskolelärare ute på gården. Detta för att 

få en inblick i hur verksamheten arbetar för att främja fysisk aktivitet hos barnen på 

förskolegården. Intervjun genomfördes också i hopp om att denna skulle styrka det 

som påstods i fokusintervjun samt den observation som genomfördes. 

 

4.3 Hantering och bearbetning av insamlad data 

Intervjun med barnen antecknades för att sedan kunna sammanställas. De svar som 

framkom av intervjuerna jämfördes mellan deltagarna. I intervjuernas följdfrågor 

skildes flickors och pojkars svar åt, detta för att kunna identifiera eventuella 

könsskillnader. Observationen som genomfördes samt den kvalitativa intervjun med 

förskoleläraren spelade en viktig roll eftersom dessa förhoppningsvis skulle styrka 

det barnen påstod om lockelse till lek. 

 

4.4 Trovärdighet 

Trost (2007) menar att trovärdigheten i en undersökning är viktig för att man skall få 

en giltig studie. Han menar att de som blivit intervjuade bör bli ställda samma fråga 

på samma sätt i liknande situationer. Vidare menar författaren att en undersökning är 

stabil om denne vid en senare studie skulle få samma resultat. Genom att veta vad 

som skall undersökas och med vilket instrument så kan undersökningen ge en god 

trovärdighet. Instrumentet i denna studie utgörs av kvalitativa intervjuer samt 

observationer. 

 

Kvale (1997) menar att en god intervjuare bör vara duktig på både ämnet som skall 

undersökas och det mänskliga samspelet. Han menar att snabba beslut måste fattas 

om vad som skall frågas och hur det skall frågas härnäst för att senare kunna 

analysera och tolka innehållet. Alla dessa faktorer spelade en viktig roll inför och 

under intervjuerna. 

 

4.5 Etik och konfidentialitet 

Känsliga och stötande frågor undveks vid utformningen av intervjun som 

genomfördes med förskolechefen, exempelvis ifrågasättande om personalen på 

förskolan inte är engagerad i barnens fysiska aktivitet. Magne Holme och Krohn 

Solvang (1997) menar att stötande frågor kan leda till psykisk och fysisk ohälsa för 

undersökningspersonen. Resultatet och uppsatsen kommer att förvaras säkert och 

inte vara tillgängligt för obehöriga, vilket författarna menar är viktigt att delge för 

undersökningsgruppen. Genom missivbrev till föräldrar informerades rätten till att 

dra sig ur, avbryta studien utan att ange anledning samt att uppgifterna behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att barnens identitet inte kan identifieras i uppsatsen. Det 

klargjordes även att resultatet av studien endast är tillgängligt för författaren samt 

handledningsgrupp och kursansvariga.  
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5 Resultat 
Utifrån analysen från intervjun med barnen i femårsåldern framkommer tre 

kategorier, vilka är; ”Gunga”, ”Rutschkana” samt ”Klätterställning”. Dessa beskriver 

tillsammans det som lockar barnen till aktivitet och rörelse. Nedan presenteras 

kategorierna mer i detalj samt den observation som genomfördes och intervjun med 

en förskolelärare, vilket utgör de resultat som avser att svara på undersökningens 

syfte och frågeställning. Med hänsyn till de forskningsetiska principerna som råder, 

så är alla namn som presenteras nedan fiktiva. 

5.1 Gunga 

I denna kategori framkommer det av intervjun att samtliga av barnen gillar att gunga. 

Förskolegården är utrustad med enmans- och tvåmansgungor samt en kompisgunga. 

Den sistnämnda gungan rymmer fler än fem barn. 

 

Anledningen till det stora intresset för gungan är i denna undersökning olika 

beroende på om man är pojke eller flickor. Pojkarna menar att gungan är rolig för att 

man antingen kan gunga själv eller tillsammans. En av pojkarna ger sin syn på 

gungan och säger: 

 

”Det är roligt att gunga för då kan man hoppa ifrån den, man kan vila i den och 

snurra i den. Sen kan man gunga högt” /Per, 5,5 år 

 

Följdfrågan blir här varför Per gillar att hoppa ifrån gungan samt vila och snurra i 

den. Han menar: 

 

”Om man hoppar så blir man som de stora pojkarna” /Per, 5,5 år 

 

Flickorna däremot tycker att gungan är rolig för att man kan gunga tillsammans. En 

av flickorna delar med sig av sin åsikt om tvåmansgungan och säger: 

 

”I gungan kan man sitta två stycken, men ibland sitter vi fyra” /Malin, 5 år 

 

Följdfrågan här blir då varför flickorna tycker det är så roligt att gunga tillsammans. 

Anledningen till detta är för att flickorna gillar att skratta tillsammans, men samtidigt 

säger en av dem: 

 

”Man kan skratta och prata. Men ibland vill jag gunga själv” /Frida, 5,5 år 

 

5.2 Rutschkana 

I denna kategori beskrivs rutschkana som en av de 3 tilldragande objekten som finns 

på förskolegården. De båda flickorna menar att den är rolig och en av dem säger: 

 

”I rutschkanan kan man åka själv och flera stycken. Man kan åka tåg och sen kan 

man sitta på varandra. Ibland tar vi av oss skorna och klättrar upp för den” 

/Frida, 5,5 år 

 

En av pojkarna delar med sig av sin syn på rutschkanan och menar: 

 

”Man kan åka hur man vill i den. Man kan åka fort och sen kan man åka på sidan 

och baklänges” /Johan, 4,5 år 
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Johans syn på rutschkanan leder till en följdfråga om varför han tycker det är så 

roligt att åka fort och baklänges. Han svarar: 

 

”Jo, för då blir man en stor kille” /Johan, 4,5 år 

 

5.3 Klätterställning 

I denna kategori framkommer det av intervjun att majoriteten av barnen gillar att 

klättra. Två flickor gillar att bygga egna ställningar genom att använda sig av vad 

naturen har att erbjuda, som exempelvis trästockar. Anledningen till att bygga egna 

ställningar är för att flickorna då gör aktiviteten tillsammans samt för att de kan 

klättra och hoppa ifrån den egentillverkade ställningen. 

 

En av pojkarna säger: 

 

”Jag brukar bygga egna ställningar, ibland av sparkcyklar” /Martin, 5,5 år 

 

Martin blir frågad om varför han bygger egna ställningar och speciellt av 

sparkcyklar. Han svarar: 

 

”För då blir det svårare att bygga och att leka i den”/Martin, 5,5 år 

 

5.4 En förskolelärares syn 
Här nedan presenteras den intervju som genomfördes med förskoleläraren som 

arbetar heltid på förskolan. Hennes fiktiva namn får vara Gunilla. 

 

I frågan om Gunilla lägger märke till om det är något på förskolegården som fångar 

mycket uppmärksamhet så svarar hon gungor. Hon menar att när barnen fått tagit på 

sig sina kläder och samlats på bron innan leken får ta till vid, utbrister barnen: 

 

”Men jag vill gunga!” 

 

Gunilla pratar vidare om klätterställningarnas betydelse för barnen. Hon menar att de 

ofta bygger sina egna ställningar med hjälp av leksaker och det naturen har att 

erbjuda. Därmed får de använda sin fantasi och alla de olika sinnena för att skapa 

något själva. Efter barnens skapande är de noga med att visa för andra barn och de i 

personalen hur duktiga de har varit. De vill gärna ha bekräftelse på sin existens 

menar Gunilla. 

 

I frågan om hur Gunilla tänker om personalen är med och organiserar lekar, svarar 

hon: 

 

”Jag har världens bästa jobb. På onsdagar tar vi med barnen på en promenad till 

skogen. Där lagar vid lunch tillsammans och organiserar strukturerade lekar. 

Barnen får lära sig nya saker som finns i skogen. De får springa på ojämn terräng 

och de är jättenyfikna på vad som finns i skogen” /Gunilla 

 

Gunilla berättar att barnen spenderar många timmar ute på gården, från lunchtid tills 

deras föräldrar kommer och hämtar dem. Vidare säger hon att barnen skaffar sig ny 

kunskap då förskolelärarna ordnar strukturerade lekar som har med växter och andra 

ting som finns i naturen.  
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I frågan om hur Gunilla tänker om barnen alltid leker själva, så svarar hon att det är 

lätt att göra barnen fysiskt aktiva. Hon menar att hon bara behöver ställa fram 

exempelvis ett kubbspel utan att säga något och detta resulterar i att de flesta av 

barnen vill vara med och spela. Många gånger räcker det att som personal gå till en 

gunga så kommer barnen efter och börjar leka. 

 

Vidare får Gunilla frågan om personalen gör något för att göra gården mer lockande 

till aktivitet och rörelse. Hon menar att det är årstidsrelaterat. Under sommarhalvåret 

kan barnen roa sig med alla leksaker, ställningar och natur som finns på 

förskolegården. Under vinterhalvåret gör förskolan upp en isbana, vilket lockar 

många barn till aktivitet. De gör även upp en liten pulkabacke där barnen kan åka 

madrass. Förskolan har också beslutat att datorn som finns skall försvaras i ett låst 

rum, så barnen inte har tillgång till den. Istället vill personalen erbjuda något annat 

vilket Gunilla anser är av stor betydelse, nämligen det sociala samspelet. Detta 

samspel är något som förskolan arbetar hårt för. Genom det sociala samspelet enligt 

Gunilla, byggs sociala relationer upp vilket är viktigt för den enskilda individen och 

dess lärande. 

 

5.5 Observation 

Nedan presenteras den observation som genomfördes på förskolan. Syftet med 

observationen var att denna förhoppningsvis skulle styrka det barnen och 

förskoleläraren påstod om barnens aktivitet och rörelse på förskolegården. 

 

På förskolegården vistas många barn samt ett femtal kvinnliga förskolelärare. På 

gården finns en kompisgunga som har plats för ett femtal barn. Denna är periodvis i 

rörelse där flera barn turas om att gunga. De mindre gungorna är nästintill alltid i 

rörelse med två eller flera barn. Barnen hoppar ifrån gungorna, de snurrar och puttar 

på. Av denna observation kan slutsatsen dras att gungan är ett attraktivt objekt som 

lockar många av barnen till lek. 

 

Observationen visar även att många av barnen gillar att klättra i klätterställning. De 

hänger i den och hoppar ifrån den och vill gärna visa för andra hur duktiga de är. 

Barnen använder det mesta att klättra på. De klättrar på små hus, på gungor, i 

lekställningar, i rutschbanan, i träd och de bygger t.o.m. egna klätterställningar med 

hjälp av leksaker och det naturen har att erbjuda. 

 

Många av barnen använder naturen som resurs. De samlar långa pinnar som får 

föreställa svärd som de leker med, de bygger klätterställningar med hjälp av stockar, 

de plockar blad och gör sin egen ”låtsassallad” och de klättrar även i träd. Barnen är 

nyfikna på naturen då många av dem plockar insekter och växter för att fråga 

förskolelärarna vad de har hittat.  
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6 Konklusion 

Resultatet visar att det finns flera objekt på förskolegården som är omtyckta. Gungan 

är populär då flickorna gillar att gunga tillsammans medan pojkarna anser att gunga 

högt och hoppa ifrån den är roligt eftersom att det är en utmaning och tävling. 

Klätterställningar och rutschkanor är andra populära objekt. Flickorna gillar att leka 

tillsammans och pojkarna klättrar på ett utmanande sätt och åker snabbt i 

rutschkanan. Naturen fångar många barns intresse då de gärna använder sin fantasi 

till att bygga egna klättersällningar samt klättrar i träd och leker med pinnar. 

Gruppintervjun med barnen visar att det finns en könsskillnad till valet av lek på 

förskolegården. Flickorna söker sig gärna till en vän för att leka, medan pojkarna 

söker utmaning och spänning. Därför kan slutsatsen vara att flickorna är ute efter det 

sociala samspelet där de kan utvecklas och utnyttja sina kunskaper och färdigheter, 

vilket förhoppningsvis leder till att gemenskapen blir starkare. Slutsatsen om 

pojkarna kan vara att de söker utmaning och gärna vill tävla för att få bekräftelse på 

sin existens från de äldre pojkarna. 

 

Barn kan klara sig utan lekobjekt såsom gungor, klätterställningar och rutschkanor 

men ändå vara fysiskt aktiva med hjälp av sin nyfikenhet. Genom observationerna 

samt intervjun med förskoleläraren framkommer det att barnen är mycket nyfikna på 

naturen, vilket leder till att de utforskar den och därmed är fysisk aktiva. 

Observationerna visar att barnen i denna undersökning kan ses som mycket fysisk 

aktiva, och därmed kan detta stora rörelsemönster vara resultatet av en väl 

genomtänkt och planerad förskolegård.  
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7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 

Med tanke på att det i gruppintervjun var fem barn som intervjuades så var 

användandet av en ostrukturerad kvalitativ undersökning en självklarhet då syftet var 

att få verbala formuleringar. Denna ostrukturerade intervju kan ge lägre trovärdighet 

i studien. Om undersökningen skulle genomföras igen, anser Patel (1994) att det kan 

bli svårt att få samma resultat då frågorna och därmed svaren kan bli annorlunda. 

Men med tanke på att barn kan svara spontant så ansågs denna metod som lämplig i 

denna undersökning. Det positiva med att intervjua barn som ofta kan ge spontana 

svar, är att de förhoppningsvis inte svarar som de tror att intervjuaren vill. 

 

Svårigheter fanns då underskrifter från föräldrar var besvärliga att få. Vid första 

försöket lämnades missivbrev ut till föräldrarna där de hemma i lugn och ro fick läsa 

igenom vad undersökningen handlade om för att sedan fylla i och ta med till 

förskolan igen. Detta resulterade i ett lågt antal underskrifter. Kanske skulle 

missivbrevet kompletteras med ytterligare ett brev som kunde inbjuda och locka 

föräldrarnas intresse till att låta sina barn delta i denna undersökning. Vid andra 

försöket informerades föräldrarna om undersökningen på förskolan, där de på plats 

fick ge sitt tillstånd till intervju om de ansåg att undersökningen var intressant. Detta 

ledde till att fler barn kunde delta i fokusintervjun. 

 

I fokusintervjun deltog fem barn, vilket ledde till att det emellanåt kunde vara svårt 

att hinna anteckna alla barnens tankar om aktivitet och rörelse. Genom att intervjua 

två eller tre barn åt gången samt att använda sig av en bandspelare hade detta kunnat 

undvikas. Att hålla barnens intresse vid liv var stundtals svårt, vilket ledde till att ett 

litet uppehåll i intervjun var ett måste för att barnen skulle tycka om att fortsätta 

svara på frågor och dela med sig av sina tankar och uppfattningar. 

 

Kvale (1997) menar, som tidigare nämnts, att en stabil studie är resultatet av en 

intervjuare som är expert på ämnet och det mänskliga samspelet. Därför skaffade 

författaren till denna studie kunskap inom ämnet innan intervjuerna genomfördes. 

Trost (2007) menar att trovärdigheten i en undersökning är viktig för att man skall få 

en giltig studie. Vidare skriver han att de som blivit intervjuade bör bli ställda samma 

fråga på samma sätt i liknande situationer. Författaren till denna studie anser att 

intervjun kan vara mindre trovärdig då gruppdynamiken kan spela en stor roll under 

intervjutillfället. Barnen kan ha påverkat varandras svar, beroende på om de känner 

ett starkt eller ett svagt band sinsemellan. Därmed kan svaren bli annorlunda med en 

annan grupp barn vid en liknande studie med samma slags undersökningsgrupp och i 

samma situation, beroende på hur väl barnen går ihop eller inte.  

 

Anledningen till att en kvalitativ intervju genomfördes med en förskolelärare var för 

att få en djupare inblick i verksamhetens arbete för att främja fysisk aktivitet hos 

barnen på förskolegården. Genom att utföra denna intervju samt observationer så 

kunde de intervjuade barnens svar styrkas och därmed kunde undersökningen bli mer 

representativ för övriga barn i femårsåldern. Hänsyn måste dock tas till den 

årstidsvariation som finns. Barnens rörelsemönster ser förmodligen annorlunda ut 

under vinterhalvåret eftersom kyla då kan vara ett hinder för aktivitet och rörelse. 

 

7.2 Resultatdiskussion och allmän diskussion 

Intervjun med barnen visar att det finns tre objekt på skolan som lockar barnen till 

lek och rörelse; gungor, klätterställningar och rutschkanor. Detta kan styrkas genom 
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intervjun med förskoleläraren samt den observation som genomfördes. En 

könsskillnad märks då flickorna gillar att gunga, klättra, åka rutschkana och bygga 

egna klätterställningar tillsammans eftersom att de gillar att prata och skratta ihop. 

Pojkarna gillar att gunga högt, hoppa ifrån den samt åka rutschkana fort och klättra 

på ett utmanande sätt. Därmed är pojkarna ute efter ett spännande händelseförlopp 

och vid ett flertal tillfällen under gruppintervjun lades det märke till att de är ute efter 

bekräftelse från de äldre pojkarna. Slutsatsen kan vara att de söker bekräftelse på sin 

existens medan undersökningen tyder på att flickorna är ute efter det sociala 

samspelet mellan två eller flera individer. Som tidigare nämnts, menar Maltén (1992) 

att ett ömsesidigt och socialt samspel är livsviktigt för människan. I detta samspel får 

flickorna utnyttja sina kunskaper och färdigheter vilket leder till att gemenskapen blir 

starkare. 

 

Den tidigare studien (Grahn et al., 1997) som undersökte två olika utemiljöer, visade 

att barn som vistas i en naturlig utemiljö är friska, har bättre koncentrationsförmåga 

och är mer utvecklad i lek och motorik. Författarna tar upp en annan studie som visat 

att en bättre utformad förskolegård leder till att barnen rör sig mer. Faskunger (2000) 

beskriver en studie där förskolegårdar som hade träd, buskar samt en oregelbunden, 

ojämn och kuperad terräng och en stor lekyta hade också barn som var mer fysiskt 

aktiva. I denna undersökning som handlar om barns aktivitet och rörelse på 

förskolegården, så kan miljön ha en positiv effekt hos barnen. Intervjun med 

förskoleläraren samt den observation som genomfördes visar att barnen aktiveras 

fysiskt genom den naturmiljö de vistas i. Enligt förskoleläraren bygger barnen egna 

klätterställningen med hjälp av det naturen har att erbjuda. Observation styrker detta 

samt visar att barnen gärna klättrar i träd, lekar med pinnar och utforskar det mesta i 

naturen. Den nyfikenhet och det stora rörelsemönstret som finns hos dessa barn kan 

vara resultatet av en genomtänkt och välplanerad förskolegård. Barnen får en stor dos 

av fysisk aktivitet genom deras nyfikenhet på naturen. På förskolegården samt på 

skogspromenaderna visar sig detta tydligt. 

 

Enligt Hendy (2000) är den fysiska aktiviteten viktig för barnets lärande i skolan. 

Därmed kan en väl utvecklad lekplats leda till att barnet använder sin kreativa 

lekerfarenhet, vilket gör det möjligt för barnen att testa deras färdigheter, prova nya 

idéer och att söka utmaningar. Denna välplanerade lekplats på den undersökta 

förskolan skall förhoppningsvis leda till att barnen utvecklas när det gäller 

kunskapsutveckling i skolan. Förskoleläraren menar att genom barnens nyfikenhet 

till utforskning kan både förskolegården samt skogspromenaderna leda till inlärning 

och ny kunskap. 

 

Intervjun med förskoleläraren Gunilla visar att barnen spenderar många timmar av 

dagen ute på förskolegården. Faskunger (2007) menar att planeringen av raster samt 

gårdens kvalitet bör ses över eftersom forskning visar att prestation i matematik och 

läsförståelse blir högre hos barn med längre raster. Eftersom barnen i denna 

undersökning spenderar många timmar ute kan de 30 minuter fysisk aktivitet som 

står inskrivet i läroplanen uppnås. Det är inte endast den fysiska aktiviteten som 

främjas. Den långa dagen som spenderas ute på förskolegården samt i skogen kan ses 

som en möjlighet till barnens kognitiva utveckling och skolprestation. 

 

Enligt Hendy (2000) kan klättring stärka rumsuppfattning, balans, öga/hand- och 

fotkoordination samt grovmotoriken. Klättring kan också hjälpa barnet till att läsa, 

skriva och lösa matematiska problem. Hendy menar att lekplatser därför bör erbjuda 
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lekyta för springning, bollek, cykling samt vara traditionellt utformad och lämplig för 

den avsedda åldern. Den förskolegård som undersöktes i denna studie erbjuder 

barnen dessa föremål och ytor. Många av barnen gillar att klättra och är därmed 

fysiskt aktiva, vilket kan vara resultatet av en väl genomtänkt och planerad 

förskolegård, som förhoppningsvis leder till att barnen utvecklas när det gäller 

koordination, rumsuppfattning samt grovmotorik.  

 

Det finns goda skäl och därmed god relevans till att denna undersökning utfördes. 

Innan påbörjad undersökning skaffades god kunskap inom området, för att lättare 

genomföra de intervjuer som var tänkta. Undersökningens resultat kan vara till stor 

nytta för många ute i samhället. För samhällsplanerare kan denna kunskap vara av 

stort värde när lekplatser skall planeras och utvecklas. För förskolelärare och andra 

lärare kan denna kunskap vara till nytta när de vill främja fysisk aktivitet och rörelse 

för barnen utomhus. Det kan bli lättare att få stillasittande barn att röra mer på sig då 

det finns kunskap om vilka objekt och material som vanligtvis kan locka barn till lek. 

 

Eftersom Faskunger (2007) menar att stillasittandet bland barn har ökat, kan denna 

undersökning inspirera föräldrar när det gäller barns fysiska aktivitet. Genom att höra 

barnens åsikter och uppfattningar om lek och rörelse kan föräldrar till stillasittande 

barn förstå vikten av en fysisk vardag. Detta kan leda till ett förändrat rörelsemönster 

hos barnet med hjälp av föräldrarnas initiativ. 

 

Faskunger (2007) menar, som tidigare nämnts, att skolan bör se raster som en 

möjlighet till barnens kognitiva utveckling och skolprestation eftersom forskning har 

visat att prestation i matematik och läsförståelse är högre hos barn som har längre 

raster. Att därmed planera en väl genomtänkt skolgård samt raster kan barnens 

fysiska hälsa förbättras samt skolprestationer öka. Detta kan vara av stor nytta för 

exempelvis skolledning som arbetar inom detta område. 

 

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningen visar en viss könsskillnad i barnens val av aktivitet och rörelse på 

förskolegården. Det skulle därför vara intressant att undersöka detta djupare genom 

att göra en studie vars syfte är att ta reda på pojkars respektive flickors val till 

aktivitet på skolgården. Frågan är också om placeringen av klätterställningar, gungor 

och andra objekt är av betydelse för att flickor och pojkar skall beblandas i sådan stor 

utsträckning som möjligt på gården. 

 

Det skulle vara intressant att undersöka huruvida färg och konst kan locka barn till 

aktivitet på lekplatsen. Har färger en stor betydelse till detta, eller räcker det att 

lekplatsen är någorlunda neutral vad gäller kulörer? Lockar konst barnens nyfikenhet 

på lekplatsen? Lockar färger olika utifrån ett genusperspektiv? Genom att ta hänsyn 

till detta kanske barnens fysiska aktivitet kan öka dagligen. 

 

Den observation som genomfördes på förskolan visar att det vid 

undersökningstillfället endast fanns kvinnliga förskolelärare på förskolan. Därför 

skulle det vara intressant att veta om miljön skulle se annorlunda ut om det även 

arbetade manliga förskolelärare där. Kanske skulle manliga förskolelärare påverka 

barnens val till aktivitet och rörelse på ett annat sätt? De material som finns på 

förskolan kanske skulle se annorlunda ut. Att undersöka utifrån ett genusperspektiv 

skulle vara intressant. 
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En annan fortsatt forskning är att göra en uppföljning av barn som haft möjlighet att 

vistas i olika utemiljöer. Att veta om detta skulle ha betydelse för barns lärande och 

utveckling när de börjar i skolan skulle vara av intresse. 

 

Eftersom forskning (Grahn et al., 1997) har visat att barn som vistas i en naturlig 

utemiljö har bättre koncentrationsförmåga, skulle det vara av intresse för vidare 

forskning att jämföra barns studieresultat i ett akademiskt ämne på en skola utan 

grönområde och en skola med naturlig utemiljö med grönområden. Detta för att se 

om slutsatser och paralleller kan dras mellan miljö, inlärning och fysisk aktivitet.  
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Bilaga 1 

Ostrukturerad gruppintervju med barn i femårsåldern på förskolan 

Vad tycker du om att göra på förskolgården? 

 

 

 

 

 

  

Skolgård 

Vad/vilka lockar till lek? 

Natur 

Skog 

Vatten 

Klättra i träd 

Bygga 

Spontana rörelser 

Lekställningar/

gungor 

Personal 

Socialt samspel 

Socialt samspel 

Asfalt 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar till barn i förskolan! 
 

Jag är student vid Högskolan i Gävle som läser inom det Hälsopedagogiska 

programmet med inriktning folkhälsovetenskap. Just nu skriver jag min B-uppsats 

som riktar sig mot barn i femårsåldern på förskolan. Uppsatsens syfte är att ta reda på 

vad som lockar barn till aktivitet och rörelse på skolgården. 

 

Jag önskar att Du som förälder till barn på förskolan vill ge mig tillstånd och 

underskrift för att prata med ditt barn i grupp om vad som lockar till lek och rörelse. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

ange orsak. Data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ditt barns 

identitet inte kan identifieras i uppsatsen. 

 

Resultatet av min studie kommer att användas som underlag till min B-uppsats som 

endast kommer vara tillgänglig för mig, min handledningsgrupp samt kursansvariga. 

 

 

 

Härmed ger jag 

 

 

……………………………………………………………………..  

 

tillstånd att intervjua 

 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Tack för Er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

Har du frågor, ta kontakt med mig: 

 

Ida Pettersson 070-9113085 hhp08ipn@student.hig.se 

Student vid det Hälsopedagogiska Programmet på Högskolan i Gävle 

 

Handledare: 

Matilda Ekman 026-648496 matilda.ekman@hig.se  

mailto:hhp08ipn@student.hig.se
mailto:matilda.ekman@hig.se
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Bilaga 3 

Intervju med personal på förskola 

1. Märker du något som lockar extra mycket till aktivitet och rörelse på 

förskolegården? 

2. Hur tänker du om personalen är med och organiserar lekar? 

3. Hur tänker du om barnen alltid leker själva? 

4. Gör ni något för att göra gården mer lockande till aktivitet och rörelse? 

Om ja, hur? 


