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Forsknings mål 

Å identifisere steder i barnehagenes nærmiljø som

var viktige i arbeidet med å fremme barns fysisk

aktivitet



Bakgrunn 
• Flere studier både i Norge og internasjonalt viser at barn i

barnehagealder ikke møter WHOs (2010) anbefalinger om minst
60 minutter fysisk aktivitet hver dag med moderat til høy intensitet.

• 4 åringers aktivitetsnivå ble målt i flere bydeler i Oslo og
aktivitetsnivået var mye lavere enn forventet.

• Vi ble kontaktet og involvert i 3 barnehagers arbeid med å finne
aktiviteter og steder som kunne fremme barns fysiske aktivitet
gjennom lek.



Gode steder for bevegelse og lek 

• Steders identitet er knyttet til ulike kvaliteter som variasjon i 

topografi, vegetasjon, vann og stemninger som lys og 

skygge (Nordberg- Schultz, 1992).

• For å finne gode steder for barns fysiske aktivitet og lek må 

personalet gi barna tilgang til ulike plasser og lov til å utforske og 

transformere plassene (Rasmussen, 2006; Jørgensen, 2013).



Metode

Det empiriske materialet er fra en aksjonsforsknings
studie i tre barnehager.

Metodene er deskriptive analyser a fokusgruppeintervjuer
med personalet og analyser av stedene de fortalte de brukte
basert på fotodokumentasjon.

Analysene er basert på Kyttä’s teori om potensielle og 
aktualiserte affordances (2004). 



Barnehagenes nabolag bød på et vell av 
muligheter  

• Personalets oppmerksomhet

rettet mot potensielle

affordances for fysisk aktivitet er 

av avgjørende betydning.  

• Spontane småturer i nabolaget 

økte barnas aktivitetsnivå.

• Stedene de gikk til aktiviserte 

barna på andre måter enn 

barnehagenes utelekplass. 

• Stedene tilbød barna stor 

variasjon i mulighetene 

for fysisk aktiv lek.



50 tallets drabantby



Lilleskogen og gressletta mellom
blokkene



Innbydelser til klatring og 
balansering



Bekkedalen, en gjemt perle 



Parkområder med akebakker og 
skateramper 



Graner'n



Graner’n



Hovinbekken
gjennom 
Bjerkedalen
fra Isdammen
til Graner'n

(hentet fra Mapant )

FRA 



Rullesteinsgropa og klatreveggen



En ny og en tradisjonell lekepark. 



Konklusjoner

• De fleste stedene som ble brukt var ikke laget for 
barns lek.

• Topografi, vegetasjon, rennende vann og
løsmateriale var betydningsfulle elementer som
fungerte som aktualiserte affordances for fysisk
aktivitet og lek.

• Kunnskap om nabolagets mange muligheter og
evnen til å ta barns perspektiv er viktig
profesjonskunnskap når en ser etter gode steder.



Utfordringer

Politisk 

• Ta vare på og åpne opp nabolagets små grønne lunger for barns ( 

fysiske) utforsking i byplanleggingen 

• Planlegge grønne områder i nye byggeprosjekter

I barnehagene

• Dele kunnskapen om nabolagets muligheter og utnytte dem

• Engasjere hele barnehagepersonalet til å se og tilrettelegge for 

bevegelseslek og finne de gode stedene sammen med barna
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