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Bakgrunn

• Det fysiske miljøet er en sentral del av læringsmiljøet i 
barnehagen og er viktig for barns trivsel og daglige 
opplevelser (KD, 2016; 2017).

• Likevel vet vi lite om hvordan utformingen av det fysiske 
miljøet i barnehagen påvirker barns lek, trivsel, læring og 
fysiske aktivitet.
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EnCompetence

• EnCompetence: Kompetanse for utvikling av 
barnehagers inne- og utemiljøer

• Varighet: August 2017 – Desember 2021

• Partnere: DMMH, OsloMet, Nasjonal kunnskapssenter for 
barnehager, Enerhaugen arkitekter, Asplan Viak, Espira, 
Læringsverkstedet og Trondheim kommune

• Finansiering: Norges Forskingsråd og partnere

• Hovedmålsetning: Utvikle ny kunnskap og å teste ut nye 
forskningsverktøy som kan bidra til høyere kompetanse i 
planlegging og utvikling av barnehagers fysiske miljø
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EnCompetence

• Datainnsamling: videoobservasjoner av barns frilek

• Deltagere: 80 barn fordelt på 8 barnehager 

• Datagrunnlag: 1724 videoobservasjoner på to minutter 

• Målinger: Lek, trivsel, involvering, fysisk aktivitet, steder, 

materialer og sosiale kjennetegn ved observasjonen
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Barns fysiske aktivitet i utemiljøet

• Barna i prosjektet har i gjennomsnitt lavt til moderat nivå av 
fysisk aktivitet, målt på en skala fra 1 til 5 (OSRAC-P):
– 2,7 inne, standardavvik 0,8

– 3,2 ute, standardavvik 0,9

• Det er ingen forskjeller mellom gutter og jenter når det 
gjelder fysisk aktivitetsnivå. Eldre barn har noe høyere fysisk 
aktivitetsnivå.

• Det forskjeller mellom barn mht. hvor aktive de er. 
– Barnet som har lavest fysisk aktivitetsnivå har et gjennomsnitt på 2,5

– Barnet som har høyest fysisk aktivitetsnivå har et gjennomsnitt på 3,5
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Barns fysiske aktivitet i utemiljøet

• I uteområdet er barna fysisk aktive når de leker 
sammen med andre barn. 

• Mens barna leker:

– opplever de glede og mestring 

– utfordres motorikken

– etableres vennskap 

– er de fysisk aktive

• Et fysisk utemiljø som inviterer til kroppslig lek 
fremmer barns fysiske aktivitetsnivå, opplevelser av 
mestring og glede i fysisk aktivitet.
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Det fysiske miljøet og fysisk aktivitet

• Barna var mest fysisk aktive når 
de brukte stier.

• Stier innbyr til forflytning, 
løping, sykling, jage-fange-leker

• Stier bør:

– ha en sentral plass i uteområdet

– være sirkulære og knyttet 
sammen i et nettverk av stier

– koble ulike elementer i miljøet 
sammen
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Det fysiske miljøet og fysisk aktivitet

• Åpne områder var også steder 
hvor barna var fysisk aktive, 
når barna lekte. 

• Åpne områder bør:

– suppleres med løsmaterialer 
som innbyr til lek og fysisk 
aktivitet (sykler, baller, planker, 
dekk, plastkasser, 
naturmaterialer ++)

– ha ulikt underlag for å innby til 
varierte aktiviteter
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Det fysiske miljøet og fysisk aktivitet

• Barna er ikke mer aktive i 
naturområder enn ellers i 
utetiden. 

• Naturen er likevel et sted for 
motoriske utfordringer og høy 
trivsel, og påvirker derfor barns 
helse positivt.

• Naturområder bør derfor så 
langt som mulig bevares 
og/eller tilføres uteområdet.
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Det fysiske miljøet og fysisk aktivitet

• Faste lekeapparater blir brukt 
relativt lite (15 %) og er ikke 
sammenhengende med fysisk 
aktivitet.

• Faste lekeapparater:

– er ikke noe man må ha med 
tanke på fysisk aktivitet

– som er fleksible med mange 
muligheter er å fortrekke

– tilgang på løsmaterialer øker 
bruksmulighetene
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Oppsummering

Et fysisk utemiljø som inviterer til variert lek og 
bevegelse fremmer barns fysiske aktivitet
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Linker

• Nettressurs EnCompetence: 
https://barnehagemiljo.no/

• Publikasjoner EnCompetence: 
https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=541331

• Bok om barnehagens fysiske miljø: 
https://www.universitetsforlaget.no/barnehagens-
fysiske-inne-og-utemiljo-1

• Avhandling om fysisk miljø, trivsel og fysiske aktivitet: 
https://hdl.handle.net/11250/2728090
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