
 
 

 
 
Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 

 
      

 
 
 
     
 
     
 
  
 
 
 

                           Ut och må bra! 
 
                        Utevistelsens påverkan på förskolebarns hälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 
Magdalena Bolmhagen 
Angelica Nilsson 
 
Examensarbete   
på grundnivå i lärarutbildningen                              Handledare: 
     Laila Niklasson 
 
Termin och år: VT2010     Examinator: 
     Gunilla Granath 
 



 
 

 
       
      
   
 
Akademin för utbildning, kultur och  
kommunikation 
 
 

 
 

Examensarbete på grundnivå 
    15 högskolepoäng 
 
SAMMANFATTNING 
 
Magdalena Bolmhagen 
Angelica Nilsson 
 
Ut och må bra! 
- utevistelsens påverkan på förskolebarns hälsa 
 
 
 
 
2010      
     Antal sidor: 30 
 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskolebarns hälsa – fysiskt, psykiskt och 
socialt påverkas av att vistas utomhus. Vi valde att göra en kvalitativ studie som 
bygger på semistrukturerade intervjuer. I arbetet redovisas tio pedagogers och en av 
Barnhälsovårdens personals syn på utevistelsens påvekan på barns hälsa. Resultatet 
från vår studie visar att alla respondenter ser att utomhuspedagogik och hälsa hör 
ihop på ett tydligt sätt. Resultatet visade också att alla respondenter menade att 
utevistelse påverkade barnens hälsa positivt. De tyckte att det var självklart att gå ut 
minst en gång om dagen och gärna fler gånger. Vidare framkom det att flera 
respondenter var missnöjda med sin förskolegård, vilket ledde till att de oftare gjorde 
utflykter utanför förskolegården som till exempel till en skog.  
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1. Inledning  
Dagens samhälle består av mycket stillasittande och brist på utomhusaktiviteter, 
vilket bidrar till att stressrelaterade sjukdomar ökar. Detta är ett folkhälsoproblem 
som påverkar både den fysiska och psykiska kroppen (Norling, 2001). Barn har ett 
stort behov av att vistas ute och få röra sig på fria ytor därför är det av betydelse för 
deras hälsa att ge dem tillfälle att vistas ute (Johansson, 2004). I läroplanen för 
förskolan (lpfö98, Utbildningsdepartementet 1998) står det att ett av förskolans 
uppdrag är att bidra till att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Vi tycker att 
välbefinnande behövs för barnens utveckling och hälsan kan påverka vardagen med 
allt vad det innebär. Lärarens uppgift är inte i första hand att främja barnens hälsa 
men att se till att de har rätt förutsättningar för att utvecklas och lära. Vi anser att rätt 
förutsättning är att barnen har en god hälsa och därför tycker vi att det är viktigt att 
läraren lägger fokus på barnens hälsa och hur den kan påverkas. Enligt 
Världshälsoorganisationens definition från 1946 består begreppet hälsa av fysisk, 
psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp. 
Genom denna definition blir hälsa ett brett begrepp därför har vi valt att begränsa oss 
till att fokusera på hur utemiljön kan främja barnens hälsa. Läroplanen för förskolan 
(lpfö98, Utbildningsdepartementet 1998) säger att förskolans utemiljö ska ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter i en planerad miljö samt naturmiljö.   
 

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på hur förskolebarns hälsa - fysiskt, psykiskt och 
socialt påverkas av att vistas utomhus.  
 
 

1.2 Forskningsfrågor 
Utifrån vårt syfte blir våra forskningsfrågor följande. 
 
Vilka uppfattningar finns om vad hälsa är? 
Hur ser förskolebarns hälsa ut idag? 
På vilket sätt används utevistelsen i förskolan? 
Vilka uppfattningar finns om vad utomhuspedagogik är? 
Hur kan man använda sig utav utomhuspedagogik för att förbättra barns fysiska, 
psykiska och sociala hälsa? 
 
 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Med begreppet utomhuspedagogik menar vi att lärandesituationen flyttas ut till 
autentiska miljöer. Med pedagoger menar vi personal verksam i förskola. Med 
utevistelse menar vi när förskolebarnen befinner sig utomhus. Med begreppet hälsa 
menar vi både psykiskt, fysisk och socialt välbefinnande.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Hälsa 
Begreppet hälsa är beroende på tid, plats och ålder anser Jakobsson och Köhler 
(1991). En person som ansågs vara frisk förr i tiden skulle antagligen inte anses vara 
frisk i dagens större förväntningar på hälsa menar författarna. På samma sätt skiljer 
synen på vad som är bra hälsa hos en äldre person och ett barn. Vidare menar 
Jakobsson och Köhler att hälsa idag är mer knutet till individen och vad den klarar av 
de krav som den ställs inför. Hälsa handlar då om att kunna motstå psykiska, fysiska 
och sociala påfrestningar. God hälsa förr var enligt Kostenius och Lindqvist (2006) 
nyckeln till framgång och lycka och bekymmer samt känslor av sorg, vrede och dåligt 
samvete var skadligt för hälsan. Nordlund, Rolander och Larsson (1997) menar 
vidare att hälsa är ett sammansatt begrepp och även om man är medicinskt fri från 
sjukdom kan man ändå må dåligt. Hälsans komplexitet är enligt Jakobsson och 
Köhler (1991) ett svårfångat begrepp som kan innehålla tidig död, förlorad 
funktionsförmåga och välmående i en och samma betydelse. 
 
Danielsson, Auoia, Sandberg och Jonsson (2001) menar att i dagens samhälle rör sig 
både barn och vuxna mindre än vad vi borde. Om man rör sig för lite ökar risken för 
att få olika sjukdomar som hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och 
vissa cancer former enligt författarna. Världshälsoorganisationen presenterade 1946 
en definition av begreppet hälsa som lyder: Hälsa är ett tillstånd av fullständig 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom och 
handikapp (i Danielsson m.fl., 2001). Hälsan kan enligt Sczcepanski (2007) delas in i 
sex olika kategorier. Den fysiska hälsan handlar om kroppens mekaniska funktioner 
så som till exempel kost och motion. Den psykiska hälsan är förmågan att tänka klart 
och sammanhängande. Om att kunna hantera stress, uppleva och uttrycka känslor 
handlar den emotionella känslan om. Sociala hälsan handlar om förmågan att 
upprätta relationer som är viktigt på en arbetsplats. Den andliga berör livsfilosofin 
samt att ge tid till reflektion. Och till sist den samhällsbetingande känslan som berör 
samhällets förmåga att tillgodose människors emotionella och fysiska behov, enligt 
Sczcepanski (2007).  
 
Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) så värderas god hälsa högt. De hävdar vidare 
att det finns tre olika strategier i ett hälsoarbete och de är att behandla, förebygga 
sjukdom och främja hälsa. Primär prevention innebär att undanröja en sjukdom 
innan den uppstått och sekundär går ut på att förebygga återfall eller försämring 
menar Kostenius och Lindqvist (2006).  Enligt Nordlund m.fl. (1997) går vägen till en 
fysisk hälsa genom den psykiska. Författarna menar även att lek och träning har en 
stor betydelse för barns kroppsliga och själsliga hälsa men det är viktigt att det inte 
blir på allvar utan leken ska vara rolig. När hälsa och ohälsa ses som en 
sammanhängande helhet blir det, enligt Kostenius och Lindqvist (2006) tydligt att 
det inte är fråga om frånvaro av något oönskat. Det är istället ett jämviktstillstånd av 
både fysisk, psykisk och social hälsa. 
 
Norling (2001) menar att idag kan vi bota pest och spetälska som förr var allvariga 
sjukdomar men att vårt liv idag ställer andra krav på vårt liv och stressrelaterade 
sjukdomar är idag vanligare. Författaren betonar även att de tidsbesparande 
uppfinningar som finns idag gör tillvaron stressigare med mycket stillasittande samt 
brist på utomhusaktiviteter som idag är det stora folkhälsoproblemet både för den 
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fysiska och psykiska hälsan. Nelson (2007) menar vidare att hälsa oftast setts som 
frånvaro av sjukdom men i dagens samhälle finns det andra mått på vad hälsa är. 
Genom förbättringar av livskvaliteten så minskar risken för ohälsa och sjukdomar 
menar författaren. Den framtida psykiska och fysiska hälsan grundläggs tidigt, när 
barnen är små. Vidare menar Nelson (2007) att i hälsofrämjande arbete är det viktigt 
att stärka friskfaktorer istället för att bara söka riskfaktorer.  
 
Barns hälsa har inte varit i så stort fokus som vuxnas hälsa hävdar Nelson (2007). 
Däremot betonar Nelson (2007) att det borde prioriteras eftersom de utgör en 
betydlig del av befolkningen och även är en sårbar grupp som saknar makt. Enligt 
författaren har det under förra seklet varit infektioner och undernäring som var de 
dominerande sjukdomar hos barnen men idag är det snarare övervikt och diabetes 
som är ett stort problem hos dagens barn. Jakobsson och Köhler (1991) anser vidare 
att sett utifrån spädbarnsdödligheten så har barns hälsa förbättras i Sverige. 
Dödligheten bland barn i åldern ett till femton års ålder har minskat men de kroniska 
sjukdomarna har däremot blivit mer vanliga så som till exempel astma och diabetes. 
Jakobsson och Köhler (1991) anser vidare att barn har många sjukdomstider men att 
de flesta klaras upp utan inblandning av sjukvården. Men de nämner vidare att 
ungefär var tionde barn har någon gång under ett års tid vistas på sjukhus.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2009) har fler av dagens barn utvecklat psykisk ohälsa och 
därför anser de att professionella som möter barnen i deras vardag bör få metoder 
och kunskapsstöd för att föra in insatser när det behövs. Det är viktigt att tidigt 
upptäcka tecken på psykisk ohälsa och att förskolan har stora möjligheter till det 
eftersom att de har kontakt med barnen när de är yngre. Socialstyrelsen (2009) 
menar vidare att psykisk ohälsa hos barn avser det som påverkar deras 
känslomässiga välbefinnande samt hindrar deras utveckling. Tecken på psykisk 
ohälsa kan vara oro och nedstämdhet eller huvudvärk och magont. 
 
Socialstyrelsen (2008) skriver i sin kunskapsöversikt Smitta i förskolan att barn upp 
till fyra års ålder har ungefär sju luftvägsinfektioner per år, vid äldre ålder minskar 
antalet för att gå upp igen i vuxen ålder. Eftersom det är vanligt att infektionen håller 
i sig i ungefär en vecka menar Socialstyrelsen (2008) att ett barn i förskolan är sjuk 
ungefär två månader per år. De menar vidare att det är vanligare att de yngre barnen 
är mer sjuka än de äldre barnen, men vissa sjukdomar är lindrigare hos de yngre än 
hos de äldre barnen. Enligt Socialstyrelsen (2008) ökar även risken för infektioner 
under vinterhalvåret eftersom barngruppen då vistas mycket mer inomhus. För de 
barn som börjar i förskola senare, menar Socialstyrelsen (2008) att de får många 
infektioner i samband med kontakten med förskolan eller vid skolstart. Skolans 
viktigaste uppgift är att öka barns hälsa hävdar Nordlund m.fl. (1997).  
 
Kronisk stress är idag ett hälsoproblem, hävdar Sczcepanski (2007) och Kostenius 
och Lindqvist (2006). Kostenius och Lindqvist (2006) menar vidare att en persons 
tolkning av situationen avgör om den är stressframkallande vilket betyder att olika 
personer kan tolka och uppfatta situationer som stressande på olika sätt. Kostenius 
och Lindqvist (2006) nämner även att en psykisk påfrestning som gör att kroppen 
ständigt går på högvarv leder till att kroppen inte bromsas upp vilket bidrar till höga 
halter av kortisol som är ett stresshormon. I vår dagliga tillvaro finns det många 
situationer som kan bidra till stress, anser Ellneby (1999) men det är hur de bemöts 
som avgör om det leder till sjukdom. Socialstyrelsen (2008) anser vidare att personer 
som utsätt för stress upprepade gånger har lättare att få infektioner. De menar vidare 
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att barn som vistas i förskolan utsätts för stress i viss mån. Till exempel kan en bullrig 
miljö som påverkar koncentrationen samt är uttröttande vara stressande för barnen. 
 
Bremberg (1998) lyfter hälsopolitikens mål som är att främja god hälsa och minska 
skillnader i ohälsa mellan olika samhällsklasser. Författaren menar vidare att frågan 
om skillnader i ohälsa bland barn från olika områden blev aktuellt under 1990-talet. 
Enligt Bremberg (1998) visar undersökningarna att levnadsvillkoren har blivit mer 
olika. De från de mest gynnande områdena har fått ännu bättre tillgång till en bra 
hälsa medan villkoren i de minst gynnade har försämrats. Författaren anser att detta 
påverkar barn eftersom de hälsorisker man utsätts för under uppväxten är svåra att 
reparera senare i vuxenlivet. Barn som kommer från en bättre social position har 
bättre tillgång till vård vilket leder till att de även får en bättre hälsa, menar Bremberg 
(1998). 
 
Barn till rökande föräldrar har störst risk att utveckla astma enligt Bremberg (1998). 
Störst risk är det om de vistas mycket inne där det är dålig ventilation eftersom den 
dåliga luften då stannar kvar längre. Vidare anser Bremberg (1998) att flertalet 
förskolor har dålig ventilation i inomhusmiljön. Enligt Socialstyrelsen (2008) har 
barn med rökande föräldrar lättare att få infektioner även om föräldrarna inte röker i 
närheten av barnet eftersom det kan få in röken genom kläder.  
 
 

2.2 Utomhuspedagogik 
Enligt Quennerstedt, Sundberg och Öhman (1999) är friluftsliv ett nödvändigt 
andrum samt en upplevelse av meningsfullhet och harmoni. Människan är inte 
skapad för livet i staden vilket kan vara en anledning till att vi har positiva 
upplevelser av naturen, menar författarna. Norling (2001) menar vidare att det är 
viktigt att tidigt satsa på naturbaserade aktiviteter för att ge en bra grund för ett 
intresse och känsla för naturen hos barn för att det sedan ska hålla i sig tills de blir 
vuxna. Även Nordström (1998) menar att barn som fått ett starkt känslomässigt 
engagemang för naturen utvecklas till en vuxen som värnar om naturen samt gärna 
vill leva nära och vistas mycket i naturen. 
 
Förr var det normalt att bo på landet och arbeta med naturen menar Sandell (1999). 
Idag är det däremot väldigt ovanligt och det är vanligare att barnen i förskolan bor i 
staden. Författaren menar vidare att den närmaste kontakten barnen får med 
naturen sker genom tv-program och besök i mataffär. När människan flyttade in i 
städerna gjordes medicinska framsteg som ledde till att dödligheten minskade. 
Författaren menar vidare att friluftslivet etablerades på 1900-talet och sågs då 
förbättra barns hälsa samt fostra barnen och sågs som en motpol mot stadens osunda 
liv och brist på naturkontakt. Grahn (2007) anser att tid till att reflektera i relation till 
världen utomhus är en bristvara och frågar sig var dagens barn ska få utforska 
naturen ostört utan att det anses som vandalism.  
 
Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) bestäms utomhuspedagogikens identitet 
utifrån att den fysiska natur- och kulturmiljön tillhandahåller lärandets innehåll.  
Författarna menar att utomhuspedagogik är handlingsriktad kunskap i en aktiv 
utemiljö. Ute är miljön okontrollerbar vilket ger ett mer helhetsskapande 
sammanhang än klassrummet kan ge. I en direktkontakt med helhetsupplevelser är 
lärandet och föremålet de centrala aspekterna menar författarna. De anser vidare att 
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dimensionen av upplevelserna är det som ligger till grund för en aktiv kunskap. När 
barn får möjlighet att lägga en grund för ett aktivt friluftsliv har det förutsättningar 
för att en ökad livskvalitet i vuxen ålder både i arbetet och på fritiden. Dahlgren och 
Szczepanski (1997) menar vidare att utomhuspedagogik kan ske överallt i stadsmiljö, 
industrilandskap likaväl som i skogsmiljö och parker. Det viktiga är att de handlar om 
lärande i en autentisk miljö där kontakt kan skapas direkt. Norén- Björn (1993, a) 
anser vidare att utevistelse inte bör ses som ett avbrott i verksamheten utan som en 
del av den. Om barnet ska kunna stärkas som person genom utomhuspedagogik 
krävs det enligt Ericsson (2004) att den är en del av verksamheten och ett 
återkommande inslag och inte bara ett enstaka inslag. Författaren betonar även 
aktiviteter i naturen kan kopplas till individen genom att man upplever olika känslor, 
fryser, blir blöt känner solvärme, känner olika dofter och så vidare.  
 
Kärnan i utomhuspedagogik är enligt Danielsson, Auoia, Sandberg och Jonsson 
(2001) att man flyttar lärandeprocessen utanför klassrummet och sedan drar 
erfarenheter och reflekterar kring dessa olika sammanhang. De menar vidare att med 
utomhuspedagogik kommer man ofta i kontakt med olika dimensioner av lärandet 
som estetiska, känslomässiga, biologiska och kulturella. Genom att använda sig av 
utomhuspedagogik kan dörrar öppnas för en helhetsupplevelse och direktkontakt 
mellan människor anser Brügge och Szczepanski (1999). De menar vidare att det inte 
är många idag som har samma kontakt med naturen som man hade förr. Nu för tiden 
gäller det att ta sig till naturen för att komma ut i den till skillnad från när naturen 
fanns runt knuten. Detta kan, enligt författarna, leda till att dagens barn ser skogen 
som något farligt och därför är det viktigt att vistas mycket ute och upptäcka naturen 
vilket kan leda till att de känner en trygghet i den.  
 
Enligt Brügge, Glantz och Svenning (1999) är det inte alltid enkelt att använda sig av 
friluftsliv som metod i förskola. För det mesta kan det vara lättare att se 
svårigheterna som att det tar tid att gå till platsen, vilket tar tid från lärandet samt att 
varken barn eller personal är klädda för utevistelse. Författarna menar även att det 
kan vara så att föräldrar och barn inte förstår vitsen med att vara ute så mycket, att 
det är bekvämare inne samt att de inte ser vad de lär sig ute. Brügge och Szczepanski 
(1999) menar att utomhuspedagogik är en viktig bas för barnens behov av rörelse och 
hjärnans stimulans. Vidare menar de att lärande inomhus ofta sker framför 
dataskärmen och består av mycket teori. Dahlgren (2007) anser även att lärande i 
autentiska miljöer är ett lärande för helheter. Vädret är oftast inte ett hinder för 
utevistelse enligt Granberg (2000), men det är viktigt att både kläder och 
utevistelsens tid anpassas efter vädret. Författaren hävdar även att om barnen får för 
mycket kläder på sig på vintern får de svårt att röra sig och då blir risken stor att de 
börjar frysa. Granberg (2000) menar vidare att under sommaren när vädret är varmt 
och soligt måste barnens hud skyddas mot solens ultravioletta strålar med en tunn t-
shirt och solskyddsfaktor på de fria kroppsdelarna. På sommaren är det också viktigt 
att barn har tillgång till något att dricka, anser Granberg (2000). 
 
 

2.3 Utomhuspedagogikens påverkan på hälsan 

2.3.1 Påverkan på den fysiska hälsan 
Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att människan bör vistas mer ute eftersom vår 
hälsa är globalt hotad precis som planeten, om vi inte utökar kontakten med naturen. 
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De menar att med utomhuspedagogiken finns det möjlighet att förebygga benskörhet 
och fetma. En människa som vid ung ålder har starka ben kommer även ha det som 
gammal och det leder vidare till en bättre och längre livskvalitet, menar författarna. 
Eftersom det inte är så vanligt att dagens barn vistas ute så måste de bildas i att vara 
ute. Vi har glömt att förundras av naturens rikedom, menar Dahlgren och 
Szczepanski (1997), och har på så sätt placerat naturen vid sidan om oss. Miljön vi 
vistas i påverkar hur vi mår, betonar Ellneby (1999).  
 
Granberg (2000) lyfter att flera studier visar att det är hälsosamt att vistas utomhus. 
Författaren hänvisar till en svensk undersökning som jämförde sjukfrånvaron i 
traditionella förskolor med i Ur och Skur förskolor. Det visade sig att barnen på i Ur 
och Skur förskolorna hade lägre sjukfrånvaro samt blev friskare snabbare än barnen 
på traditionella förskolor. Förklaringen till att barn som vistas mycket utomhus har 
bättre hälsa är den friska luften samt att i utemiljön förkommer inte trängsel vilket 
leder till minskad smittspridning. Granberg (2000) menar att inomhus står luften 
stilla och på så sätt koncentreras mängden smittämnen i luften. Smittrisken inomhus 
är alltså större än vad den är utomhus där luften är fuktigare, luftrummet är större 
och koncentrationen av smittämnen är avsevärt lägre. Författaren nämner vidare att 
utomhus finns det stora ytor där barn kan röra sig och luftomsättningen är 
obegränsad.  
 
Bremberg (1998) anser att barn i förskola bör vistas minst två timmar om dagen 
utomhus. Det finns enligt Quennerstedt, Sundberg och Öhman (1999) studier som 
visar på friluftslivets betydelse för hälsan och att barn i förskola som vistas mycket 
ute är oftast friskare än de barn som inte är ute lika mycket. Quennerstedt m.fl. 
(1999) säger vidare att det inte är lätt att säga att ett barn som går ut i skogen si och 
så många dagar i veckan får en effekt på hälsan, dels för att själva begreppet hälsa 
innehåller många dimensioner samt att hälsa kan ses olika av olika människor. 
Johansson (2004) anser att barns allmäntillstånd och motståndskraft mot 
infektioner förbättras genom utevistelse. Johansson (2004) menar också att om barn 
får vistas mycket utomhus, både i lekpark och i den fria naturen året om kan det 
väcka intresse för naturen som varar livet ut. Jergeby (1998) anser att tiden är ett 
hinder för att vistas i naturen och annat prioriteras före. Dagens utevistelse består för 
det mesta av rörelse samt transporter vilka för det mesta sker med bilen och naturen 
upplevs då genom bilrutan. Ellneby (1999) menar att det är lägre sjukfrånvaro bland 
barn som vistas ute i naturen eftersom det blir mindre trängsel vilket leder till mindre 
smittorisk bland barnen. Ellneby (1999) hänvisar även till en rapport från det danska 
Sundhetsministeriets forskningsinstitution som visar att barn blir sjuka genom 
spridning av sjukdomar på förskolan för att det vistas mer barn där nu än tidigare. 
Även Socialstyrelsen (2008) anser att ett bra sätt för att minska smittorisken hos 
barn i förskola är att de vistas mycket ute eftersom de då inte är lika nära varandra 
som de kan vara inne där det även är mer trängsel bland barnen. Socialstyrelsen 
(2008) hänvisar även till en undersökning som de gjorde i Sverige 1990 där de 
undersökte sjukfrånvaron i förhållande till tiden som barnen vistas ute. Resultatet 
visar att barn som vistas ute mellan sex till nio timmar i veckan är mindre 
sjukfrånvarande än de som tillbringar fem timmar ute.  
 
Enligt Norling (2001) är en naturbaserad livsstil den bästa försäkringen för att få ett 
friskare liv. För mycket stillasittande och bristen på utomhusaktiviteter är ett 
folkhälsoproblem, både fysiskt och psykiskt anser författaren. Barn och ungdomar 
som har regelbunden kontakt med naturen påverkas positivt i sin psykiska, sociala 
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och fysiska utveckling och sin hälsa. Norling (2001) menar vidare att hälsoeffekterna 
av en naturbaserad livsstil är stora och bidrar till mindre risk för stroke, hjärt- och 
kärlsjukdomar och ger ett längre oberoende liv. Norling (2001) anser vidare att en 
kontinuerlig kontakt med naturen är ett basbehov som påverkar människors livsstil. 
De som är allsidigt aktiva i naturen mår bättre psykiskt och fysiskt. De som tillbringar 
mycket tid med passiva aktiviteter så som dataspel och tv-tittande mår sämre. 
Barnens val mellan att röra på sig och leka eller titta på TV är inte enligt Nordlund 
m.fl. (1997) en fråga om fysisk lämplighet utan beror på den kulturella och sociala 
uppväxtmiljön. Därför menar författarna att det är viktigt att de vuxna i den 
pedagogiska verksamheten utgår från samma plattform för att utveckla de bästa 
förhållandena för barnen. Naturen påverkar de hormonella processerna positivt 
hävdar Ellneby (1999) vilket även leder till ett starkare immunförsvar. 
 
Danielsson m.fl. (2001) skriver om att landskapsarkitekten Patrik Grahn i sin 
forskning har funnit att vi människor behöver dagsljus, motion och 
utomhusupplevelser för hälsan och välbefinnandet. Att vistas i naturen kan göra att vi 
mår bättre och blir snabbare friska från olika sjukdomar. Enligt Küller (1998) kan 
vistelse utomhus vara bra för hälsan och kan leda till att skelettet samt muskulaturen 
stärkts och likaså motverkas övervikt. Professor Roger Ulrich (i Ellneby, 1999) säger 
att det troligen är så att när vi upplever naturen påverkar det våra hormonella 
processer, detta får en positiv inverkan på vårt immunförsvar.  
 
Enligt Öhman och Sundberg (2004) har det de senaste åren skrivits mycket i 
folkhälsodebatten kring barn och ungdomars ökade stillasittande och de menar att 
riskerna är stora för ökad ohälsa i framtiden. Lösningen på detta menar författarna är 
att barns fysiska aktivitet måste öka. Öhman och Sundberg (2004) menar vidare att 
om det kan skapas verksamheter där barn får en positiv inställning till sin kropp och 
dess möjligheter bidrar det till barns hälsa och välbefinnande. Det är viktigt att 
barnen får känna att det inte finns rätt eller fel sätt att göra olika rörelser på utan alla 
rörelser är accepterade, enligt författarna. Quennerstedt m.fl. (1999) menar att det 
mesta av barns fysiska aktiviteter är idag prestationsinriktad, där kan friluftsliv vara 
ett alternativ som istället är upplevelseinriktad. Naturen bjuder inte på rätta linjer 
utan överraskningar och mötet är okontrollerat och det är även en process där barn 
får möta utmaningar istället för tekniska färdigheter, menar författarna.  De menar 
vidare att mötet med den okontrollerade naturen gör att barnen får möta sig själva i 
sina kroppar vilket påverkar deras hälsa.  
 
Szczepanski (2007) anser att i utomhuspedagogik sker ett mer rörelseintensivt 
lärande. Szczepanski (2007) har åsikten att ett friskt landskap ger friska människor.  
Enligt Fagerström (2009) ger en förskoleverksamhet ute friskare pedagoger som 
leder till en bättre kontinuitet i verksamheten eftersom det inte behövs ta in lika 
många vikarier. Enligt Fagerström (2009) har barn som går på förskolor med 
utomhuspedagogik mindre sjukdagar samt att de barn som leker mycket i naturen 
har en mer utvecklad lek och bättre balans. Drougge (1997) menar vidare att det sker 
mindre olyckor i den fria naturen samt att muskler stärks när barnen rör sig bland 
skog och mark och smidigheten övas upp också. Författaren lyfter att friluftsliv ger en 
rik naturkänsla och den väcker även rörelseglädjen hos barnen när de får röra sig fritt 
och uppleva med alla sinnen. 
 
Enligt Norén-Björn (1993, a) kan frisk luft bidra till att allergier och infektioner 
minskar och det bidrar även till barnens positiva utveckling. Jakobsson och Köhler 
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(1991) anser vidare att anledningen till att astma har ökat är den olämpliga miljön 
som finns både inne och ute så som luftföroreningar genom bland annat bilutsläpp 
samt tobaksrök och kemikalier från byggmaterial kombinerat med dålig ventilation. 
Det har visats sig att astma har störst utveckling i stadsmiljöer, lyfter Jakobsson och 
Köhler (1991). 
 
 

2.3.2 Påverkan på den psykiska hälsan 
Olsson (1998) anser att det idag finns en annan typ av hälsa vilket är den psykiska 
som är ett mått på livskvalitet. Bremberg (1998) anser att det främjar barnens hälsa  
börja förskolan tidigt eftersom det kan leda till minskade psykiska och sociala 
problem hos barnen. Quennerstedt m.fl. (1999) menar vidare att det idag ställs höga 
krav på dagens barn att anpassa sig och fungera i det moderna samhället, 
konsumtionssamhället, som påverkar deras hälsa. Det ökade utbudet av massmedia 
upptar mycket av barnens tid och liv. Vidare menar författarna att världen med 
maskiner har gjort att storstadsbon har avlägsnats sig från naturen. De flesta av 
dagens barn växer upp i stadsmiljö och det är de vuxnas ansvar att vigda barns värld 
samt ge intryck och upplevelser som går genom kroppen och inte bara genom tv:n 
menar Quennerstedt m.fl. (1999).  
 
Mår den fysiska och psykiska kroppen bra anser Szczepanski (2007) att individens 
lärande, minneskapacitet samt motivation påverkas och lusten att lära ökar. 
Författaren menar vidare att sterila miljöer med långa korridorer påverkar vår hälsa 
negativt eftersom det inte ger en känsla av sammanhang. Vidare är då miljöer med 
varierade former bättre för hälsan än de linjära formerna. Barn som är fysiskt aktiva 
samt har tillgång till en grön varierad utomhusmiljö blir enligt Sczcepanski (2007) 
friskare än barn i sterila utomhusmiljöer samt har bättre koncentrationsförmåga. 
Norling (2001) anser att trötthet minskar och koncentrationsförmågan ökar när 
människan vistas mycket ute. Genom regelbunden utevistelse kan även sömnen 
förbättras och man blir inte lika mottaglig för stress samt depressioner, menar Küller 
(1998). Drougge (1997) anser även att barn får bättre koncentration i naturen 
eftersom inget stör dem där. Enligt Brügge, Glantz och Svenning (1999) är tystanden 
även en viktig motpol mot ljudnivån inomhus. En studie gjord av Stephan och Rachel 
Kaplan, som Ellneby (1999) tar upp, visar att naturen stimulerar våra sinnen utan att 
belasta koncentrationsförmågan. Ellneby (1999) menar att naturen på så sätt ger vila 
från den koncentration som vardagen kräver. När vi hela tiden vistas i miljöer som 
kräver vår koncentration, kan det leda till för stor ansträngning och psykisk 
utmattning. Författaren hävdar att när man vistas i naturen väcks en spontan 
uppmärksamhet då vi inte behöver koncentrera oss.  
 
Ellneby (1999) menar att för barnen är naturen en plats för lek och att leken är 
stresslösande. Författaren hävdar vidare att vi människor är anpassade att leva nära 
naturen, när vi inte gör det kan stress uppstå. Enligt Nelson (2007) är förskolan 
barnens arbetsmiljö. Det är visat att utomhusvistelse och fysisktaktivitet har positiva 
effekter på skolprestationer. Att regelbundet fysiskt röra sig minskar stress. 
Aktiviteter utomhus ökar arbetsglädjen, det är av stor vikt att ha roligt under tiden 
man lär sig, menar författaren. Uterummet har stor positiv inverkan på hälsan, då 
vore det naturligt att erbjuda utomhuspedagogik för att förhindra ohälsa och stress 
hävdar Nelson (2007). Enligt Quennerstedt m.fl. (1999) kan friluftslivet ge en frihet 
utan krav samt ett tillfälle att få möta sig själv som ger ny energi. Drougge (1997) 
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anser även att naturen ger total avkoppling vilket är viktigt för dagens barn eftersom 
de vuxna i barnens omgivning ofta stressar. Även Ellneby (1999) anser att naturen är 
ett önskvärt ställe att gå till för att återhämta sig i stressfyllda situationer. 
 
 

2.3.3 Påverkan på den sociala hälsan 
Nelson (2007) hänvisar till en studie i utomhusbaserat ledarskap som resulterade i 
förbättrade grupprocesser och bättre kommunikation mellan gruppdeltagarna. 
Nelson (2007) lyfter vidare att i dagens förskola behöver vi möta barnet som en hel 
individ och öppna vägen för att barnet ska kunna lära på ett mångfacetterat sätt.  
I förskolan skapas det en social ordning bland barnen enligt Ericsson (2004). Den 
sociala ordningen visar sig genom olika roller och relationer barn emellan. Med en 
aktivitet i samma grupp men i en annan lärmiljö till exempel utomhus förändras 
roller och relationer i gruppen och invanda mönster bryts. Ericsson (2004) har 
åsikten att byta lärmiljö på detta sätt kan främja förståelse för andra barn i gruppen 
genom att deras färdigheter blir synliga. Många aktiviteter som inomhus leder till 
konflikter fungerar enklare och mer avslappnat i utomhus, menar Ericsson (2004). 
Det blir mindre konflikter när barnen befinner sig utomhus hävdar också Drougge 
(1997). 
 
Brügge, Glantz och Svenning (1999) menar också att barn som vistas ute är mindre 
sjuka och det gynnar även samarbete.  Även Quennerstedt m.fl. (1999) anser att 
samvaron utomhus med andra ger effekter på hälsan samt utvecklar en gemenskap 
med andra. Szczepanski (2007)  menar att i en miljö präglad av fysisk aktivitet skapas 
ett skolklimat av trygghet och goda relationer. Åkerblom (2004) menar att i dagens 
samhälle då folkhälsa och hållbar utveckling är i fokus, skulle det passa bra med 
skolträdgårdar. De erbjuder sociala handlingar och lärande miljö baserade på 
hälsofrämjande utevistelse.  
 
Det är många i dagens samhälle som enligt Quennerstedt m.fl. (1999) strävar efter att 
vinna och ständigt prestera som är mycket präglad av den rytm som materiell 
produktion skapar. Detta kan leda till att människor befinner sig i en konflikt som gör 
att de söker efter alternativa livsvärlden. Författarna menar vidare att det går att 
betrakta relationen mellan friluftsliv och hälsa på två olika sätt, dels friluftsliv som 
metod och dels friluftsliv som mål. Med metod menar författarna att värdet med 
aktiviteten i naturen ligger utanför själva aktiviteten som att till exempel stärka 
människor hälsa. Vilket gör att friluftsliv endast har ett värde om det kan förbättra 
hälsan och naturmötet har inte lika mycket värde utan blir då mer en miljö där man 
tränar sin kropp. Sandell (2004) menar däremot att det inte märks mycket av det 
traditionella perspektivet att utevistelse är en metod för bättre folkhälsa. Däremot 
betonar han behovet av träning och bra hälsa för att kunna klara av att vara och göra 
saker utomhus. 
 

2.3.4 Barns behov av att röra sig  
Danielsson m.fl. (2001) menar att genom att röra sig mycket skapar barnet en 
trygghet och självförtroende vilket är till hjälp vid andra utvecklingsområden och 
positivt för inlärningssituationen. I leken då barnet använder alla sina sinnen menar 
författarna får en stor betydelse för barnets utveckling och lärande. För att främja 
leken, kreativitet och lustfullt lärande krävs miljöer som ger barnet inspiration att 
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utforska omgivningen. Danielsson m.fl. anser vidare att både inom – och 
utomhusmiljön måste erbjuda nya möjligheter och utmaningar, oavsett på vilken nivå 
barnen befinner sig. Enligt Sczcepanski (2007) beror dagens hälsa på att människan 
har byggt bort möjligheten till att få utlopp för ett naturligt rörelsebehov. Genom 
kroppslig aktivitet kan hälsan främjas. Författaren menar vidare att pedagogik 
utomhus kan förena känslan med handling och tanke. Enligt Danielsson m.fl. (2001) 
får kroppen hela tiden nya erfarenheter vilket ger den en kroppslig historia, det vi lär 
oss med kroppen glömmer vi aldrig. Författarna hävdar att hjärnans utveckling 
påverkas av grovmotoriska rörelser och barn söker situationer som ger stimulans och 
främjar hjärnans utveckling. Danielsson m.fl. (2001) menar att den mest lämpliga 
miljön för ett barns utveckling är en miljö inne eller ute där barnet får fysiska och 
psykiska utmaningar. Enligt författarna är barns motorik och intellektuella förmåga 
beroende av varandra.  

Det är en av förskolans plikt enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) att ge 
barnen bra möjligheter till fysisk aktivitet. Barn har ett stort rörelsebehov och genom 
att barnet får möjlighet till rörelse har det visat sig ha stor betydelse för hela barnets 
utveckling. Det är viktigt enligt Johansson (2004) att ge barnen tid till att vistas i 
naturen, det är en stor insats för att barn ska må bra. Författaren menar vidare att 
barnen har ett större behov av frisk luft och fria ytor att rör sig på än vad vuxna ofta 
tänker på. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) hävdar att barn som känner sin 
egen kropp och kan styra sina rörelser har bästa förutsättningarna för att samspela i 
den miljö där de lever. Med hjälp av fysisk aktivitet skapar barnen en förmåga att tro 
på sig själva. Författarna menar vidare att i förskolan sker fysisk aktivitet både ute 
och inne, men det är mer lämpat att ha fysiska aktiviteter utomhus. På gården finns 
det flera lekredskap som uppmuntrar barnen till olika aktiviteter som klättra, hänga 
och balansera och mycket mer. Det finns även stora möjligheter att springa, hoppa 
och cykla på gården anser författarna.  
 
Granberg (2000) menar att utomhus får barn möjlighet att röra sig fysiskt, där finns 
det tillräckligt med utrymme. Lekredskapen där är utformade för olika aktiviteter och 
grundläggande grovmotoriska rörelser. Även marken som är ojämn ger bra motorisk 
träning för barnen. Enligt Granberg (2000) är det stora utrymmet som finns 
utomhus bidragande till att varje barn har möjlighet att träna färdigt på de 
grovmotoriska rörelserna i sin egen takt utan att bli hindrad. Granberg (2000) 
betonar vidare att barn måste röra sig mycket för att sedan klara av att sitta stilla. 
Under utevistelse får barnen genom leken använda sin kropp på naturligt sätt. 
Barnen kan använda både stora och små muskler och anstränga dessa. På så sätt 
skapas förutsättningar för att utveckla koncentrationsförmåga och en förmåga att 
sitta stilla. Granberg (2000) menar också att bland barn som ofta är utomhus 
minskar konflikter, leken blir mer varierad. Utomhus finns det bättre fysiska 
förutsättningar för att barnen ska visa varandra hänsyn och lyhördhet enligt 
författaren. 
 
Barns sociala utveckling är präglad av fysisk aktivitet anser Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000). Barn sitter inte stilla och samtalar med varandra utan de gör saker 
tillsammans. När barnet kan känna sig trygg i sin kropp i umgänge med andra har de 
stor möjlighet att delta i en social gemenskap. Nordlund m.fl. (1997) menar att barn i 
fyra till sexårsåldern rör sig och byter ställning ungefär hundra gånger under 
fyrtiofem minuters lek. Enligt Nordlund m.fl. (1997) har andelen barn som inte 
utövar någon idrott på fritiden ökat. Det bidrar till att det i framtiden kommer vara 
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mer vuxna som har sämre hälsa och därtill har ett stillasittande jobb. Nordlund m.fl. 
(1997) lyfter att det idag är ungefär 300 000 personer som är sjukskrivna mer än tre 
månader i sträck varav trettio procent har besvär med rörelseorganen. 
 
Enligt Granberg (2000) behöver barn ha möjlighet att ha en plats i en närliggande 
skog eller park dit de kan återkomma och känna sig trygga. På den platsen kan leken 
fortsätta och utvecklas nästa gång barnen kommer dit. Granberg (2000) lyfter vikten 
av att göra besök i dessa naturrum dagligen eller åtminstone tre gånger i veckan 
aldrig mindre än en gång i veckan. Skogen är mer varierad och ger barnen oftast mer 
rörelseträning än vad gården gör enligt författaren.   
 
Genom att vara fysisk aktiv anser Nordlund m.fl. (1997) att astman kan förbättras hos 
dem som lider av astma samt att även blodtrycket höjs. Det kan även bidra till att 
människor som har diabetes minskar sitt insulinbehov genom att vara fysiskt aktiva. 
 
 

2.3.5 Negativ påverkan på hälsan 
Motorfordon är den dominerande utsläppskällan för föreningar som kan bidra till 
hälsoproblem som astma samt allergi för pollen och djur (Forsberg och Bylin, 2001). 
Exponering för utsläpp kan leda till inflammation i luftvägarna men luftvägarnas 
benägenhet att reagera är olika mellan individer. En del kan få allergisk snuva, astma 
och ökad retbarhet i halsen. För människor med astma kan inandning bidra till 
luftrörssammandragningar eftersom kall luft är uttorkande för slemhinnan. Küller 
(1998) tar även upp att luftföroreningar kan försämra minnet och immunförsvaret 
samt kan bidra till utvecklande av astma och cancer. Utomhusvila i en stad med 
mycket luftföroreningar bör enligt Granberg (2000) undvikas. 

Enligt Forsberg och Bylin (2001) kan koldioxiden som finns i luften utlösa kärlkamp 
och hjärtinfarkter. Avgaser som släpps ut i naturen kan bidra till utvecklande av 
astma och i städerna finns även risk för att få lungcancer av den förorenade luften. 
Forsberg och Bylin (2001) anser att det längs en bred gata utan närliggande hus inte 
har lika stor halt av avgaser i luften eftersom den utspäds rätt snabbt. Men smala 
gator med höghus på båda sidor har störst halt av avgaser eftersom luften inte späds 
ut lika fort. De högsta halter finns för det mesta under vintertid i tätbebyggelser, 
eftersom bilarna då startas kalla.  Kostenius och Lindqvist (2006) anser vidare att 
oren luft är skadlig och kan framkalla sjukdom.      
 
 

2.4 Förskolegårdens utformande 
Enligt Drougge (1997) är en inspirerande gård en gård som består av naturtomt eller 
som har nära till naturen. Det är viktigt att ta vara på det man har menar Drougge 
(1997). Dahlgren och Szczepanski (1997) anser även att skolgårdarna idag ofta består 
av sterila ytor som ofta är landskapsarkitektskapat. Skolgårdarna måste omformas till 
att bättre passa barnen. Dahlgren och Szczepanski (1997) lyfter att forskning har visat 
att positiva upplevelser av naturen påverkar barns koncentrationsförmåga. Enligt 
Socialstyrelsen (2008) bör utemiljön vara konstruerad på så sätt att den lockar 
barnen och personalen till att vistas ute. Enligt Granberg (2000) ska utemiljön 
planeras noggrant, med barnens säkerhet och barnens möjligheter till olika 
aktiviteter och grupper i åtanke. Enligt Granberg (2000) måste det finnas plats för 
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barnen att springa, ytor att cykla på och ytor för de minsta att prova sina osäkra ben. 
Barnen behöver ha tillgång till en plats där de kan leka ostört och terrängen bör vara 
väldigt varierad.  Granberg (2000) menar även att de flesta förskolor har en gård med 
ruschbana, gungor, gunghästar och klätterställning, dessa lekredskap är viktiga för 
barns motoriska utveckling. Det behöver även finnas buskage eller liknande som 
delar av gården. Norén-Björn (1993, b) menar att skolgården är en viktig mötesplats 
för barn idag eftersom de sitter mycket stilla på grund av TV, dataspel samt allt 
bilåkande till och från hemmet. På skolgården får de då leka, ropa och röra på sig. 
Grahn (2007) menar vidare att en förskolegård kan tes sig inte så märkvärdig men 
det är den utomhusmiljö som de tillbringar mest tid i under förskoletiden. Förr 
menar Grahn (2007) gick förskolorna ofta ut på utflykter men med besparingarna 
försvann också utflykterna som nu sker allt mer sällan. Grahn (2007) betonar vidare 
att för många barn kan förskolegården vara den enda utomhusmiljö som de vistas i 
under veckodagarna.  
 
Grahn (2007) menar att barn hör ihop med naturen samt att minnen och platser från 
barndomen för det mesta består av parker, trädgårdar eller naturområden. Vidare 
menar Grahn (2007) att barn som får tillbringa dagarna på en förskola som har en 
naturrik gård tränar sin förmåga att springa snabbt och uthålligt, hålla balansen samt 
koordinationen. Medan barn från en förskola med naturfattig gård har sämre 
koncentrationsförmåga. Quennerstedt m.fl. (1999) menar vidare att barn som får leka 
fritt i en naturmiljö utvecklar en motorisk utveckling förmånligare än barn som leker 
i konstruerade lekmiljöer. Men författarna betonar vidare på att det inte behöver 
betyda att hälsan berörs på ett djupare plan men att det med tanke på barns 
uppväxtvillkor idag kanske är just det som de behöver. Mötet med naturen som 
livskvalitet är just det som främjar barns hälsa. Ellneby (1999) menar att barn har 
behov av att vara utomhus, men ofta är deras rörelsefrihet begränsad. På gården är 
barns lekredskap och användning redan bestämd. Denna sorts lekredskap kan enligt 
författaren istället för att stimulera begränsa barnen i deras lekar. Många 
förskolegårdar är enligt Ellneby (1999) planerade ur ett vuxenperspektiv och inte 
utifrån barnen, deras lek, utveckling och lärande. Utemiljön kan enligt författaren 
innehålla otroligt många möjligheter om man utgår ifrån barnen, deras lek, 
utveckling och lärande.  
 
Naturen påverkar hälsan och det är viktigt att ha tillgång till en trädgård eller park 
nära bostad och skola anser Grahn (1998). Parken ska gärna vara av varierad miljö. 
Författaren menar vidare att ha tillgång till en stor gård på förskolan ger möjligheter 
att kunna sväva ut i sina fantasier samt att smyga undan. Detta bidrar till att de blir 
mindre uttröttade och det uppstår mindre konflikter barnen emellan. Parker som 
innehåller olika element som påverkar människans känsloliv är enligt Grahn (1998) 
parker som ger en god hälsa och som varar längre. Enligt Grahn (2007) är naturrika 
gårdar bra för folkhälsan eftersom det ger färre överviktiga barn, mindre risk för 
hudcancer samt mer motoriskt utvecklade barn som även har en bättre 
koncentrationsförmåga. Grahn (2007) lyfter även att barn i naturrika förskolegårdar 
rör sig mer än andra barn vilket bidrar till att de inte utsätts i lika hög grad för den 
farliga solexponeringen. Detta menar författaren kan bero på att de leker mycket i 
den naturrika delen av gården som ligger lite i skugga. 
 
Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) gjorde en undersökning av 
två olika förskolegårdar. Den ena var en förskola i en stadsmiljö i ett flerfamiljshus 
och den andra en i Ur- och Skurförskola i en lantlig miljö. De fann att barnen i Ur- 
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och Skurförskolan hade mindre sjukfrånvaro samt bättre motorik. De menar att 
gårdens utformande samt utevistelsen har en speciell betydelse för hälsan. Glantz, 
Grahn och Hedberg (1999) menar vidare att en utemiljö som är hård, trist och trång 
samt inte inspirerar leder till att barn nöter på varandra vilket bidrar till konflikter 
som inte är trivsamt. Författarna menar vidare att en bra utomhusmiljö bör erbjuda 
inspiration till lek, ge alla utrymme samt erbjuda ett möte med naturen.  
 
Barn uppfattar signaler för fara och säkerhet bättre i naturen än i konstruerade 
miljöer enligt Mårtensson (1993). Författaren tar även upp en norsk förskola som har 
bevarat ett skogsområde på gården och verksamheten på förskolan präglas av en 
explosiv kreativitet och hänsynsfullhet mot varandra. På en skolgård som består av 
jord, dammar och träd istället för asfalt är det mindre våld bland barnen. 
Asfaltsgården, menar Mårtensson (1993), ger en känsla av livlöshet för barnen och 
väcker inte deras fantasi, vilket leder till att de söker sig till naturparker. 
 

2.5 Litteratursammanfattning  
De flesta författarna tycker att hälsa handlar om hela människan och inte bara 
sjukdomar. Danielsson m.fl. (2001) lyfter Världshälsoorganisationens definition på 
hälsa som lyder att hälsa är ett tillstånd av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande 
och inte bara frånvaro av sjukdom. Norling (2001), Sczcepanski (2007) och Kostenius 
och Lindqvist (2006) anser att stress och stillasittande idag är ett stort hälsoproblem. 
Nelson (2007) hävdar att barns hälsa inte har varit i så stort fokus men att det borde 
prioriteras mer eftersom barnen utgör en betydlig del av samhället. Nelson (2007) 
och Jakobsson och Köhler (1991) att de vanligaste sjukdomar idag hos barnen är 
övervikt och astma. Socialstyrelsen (2009) lyfter att dagens barn har utvecklat en 
psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2008) tar upp att barn har ungefär sju 
luftvägsinfektioner om året och att de yngre barnen är oftare sjuka än de äldre.  
 
De flesta författarna säger att utomhuspedagogiken handlar om att lärande sker i 
autentiska miljöer. Norling (2001) och Nordström (1998) anser att barn som tidigt 
får vara ute mycket i naturen skapar ett intresse som varar hela livet. Sandell (1999) 
och Brügge och Szczepanski (1999) menar att det förr var barnen ut mer och nu bor 
de flesta i staden och har inte natur lika nära inpå. På förskolan idag är det vanligt att 
se hinder för utomhuspedagogik, menar Brügge, Glantz och Svenning (1999) 
eftersom barnen till exempel inte har rätt kläder för att vistas ute. 
 
Alla författare är överrens om att det är hälsosamt att vistas mycket ute. De flesta 
säger även att smittospridningen minskar utomhus eftersom luftrummet är större 
och att luften inte står stilla. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att utevistelse 
kan motverka fetma och benskörhet. Quennerstedt m.fl. (1999) anser att naturen 
bjuder på överraskningar och är en process där barnen får möta utmaningar. De 
flesta författare tar upp att koncentration påverkas till det positiva när barnen vistas 
mycket utomhus. När barnen vistas utomhus blir ljudnivån lägre, menar Brügge m.fl. 
(1999). Ellneby (1999) och Nelson (2007) lyfter att genom utevistelse och fysisk 
aktivitet så minskar stress hos barn. Nelson (2007) och Ericsson (2004) hävdar att 
utevistelse ger bättre grupprocesser och relationerna ändras och nya konstellationer 
uppstår. Enligt Brügge m.fl. (1999) och Ericsson (2004) så inspireras samarbetet 
vilket bidrar till mindre konflikter när barnen vistas ute. De flesta författare hävdar 
att det är viktigt att röra på sig för att förbättra hälsan.  
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De flesta författare lyfter att förskolegårdens utformande är viktigt för att locka till 
rörelse. Gården ska vara varierad och innehålla både naturliga och konstruerade 
miljöer. Ellneby (1999) och Dahlgren och Szczepanski (1997)anser att förskolegården 
ofta är utformad av vuxna och inte utefter barnens behov.  

 

3 Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 
För att få reda på våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ undersökning som 
innefattar intervjuer med pedagoger i förskolan samt en personal på 
Barnhälsovården. Vi valde intervju som metod för att vi anser att den ger mer 
relevant information till studiens syfte. För en utomstående kan det vara svårt att få 
insikt i hur barnens hälsa påverkas av utevistelse genom att bara göra en observation. 
Det behövs en mer långsiktig bild av barnens vardag, som vi anser att pedagoger på 
förskolan har. Genom intervju kan vi nå pedagogernas erfarenheter och insikter i 
ämnet. Denscombe (2009) menar att intervjuer är en bra metod om man vill få insikt 
om någons uppfattningar och erfarenheter. Denscombe (2009) menar vidare att 
intervjuer kan ge information som andra saknar. Stúkat (2005) anser att intervjuer 
kan ge en annan information, som till exempel pauser och tonfall, vilka inte kan ges 
genom enkäter. Likaså kan det ställas följdfrågor vid intervjuerna för att få mer 
utvecklade svar. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som 
Denscombe (2009) tar upp. De går ut på att intervjuaren har en färdig mall med 
frågor men är ändå flexibel och kan anpassa sig efter respondentens svar. Utifrån 
syftet har vi konstruerat frågor som avser ge den information som behövs till studien 
(se bilaga B och C). Frågorna har formulerats i samråd med handledare. 
 

3.2 Urval 
Tio pedagoger verksamma i förskolan och en personal på Barnhälsovården har 
intervjuats. Samtliga togs kontakt med tidigt under arbetes gång. Vi valde att vända 
oss till både traditionella och I Ur och Skur förskolor. Vi började med att skicka ut 
brev till förskolor belägna både centralt och lantligt för att få spridning i 
datainsamlingen. Sedan tog vi kontakt med förskolorna genom telefon och bokade in 
tid för intervju direkt med pedagogerna. De flesta utvalda pedagoger hade en 
akademisk utbildning som vi hade som krav för studien eftersom det är de som har 
det pedagogiska ansvaret. Men på grund av vissa omständigheter ute på en av 
förskolorna som vi inte kunde påverka fick vi intervjua en barnskötare istället för en 
utbildad förskollärare. 
 
Vi gjorde även en intervju med en personal verksam på Barnhälsovården. Vi började 
med att skicka brev som sedan ledde till telefonkontakt där vi bokade in en tid för 
intervju. Vi valde att intervjua barnhälsovården för att få in ett nytt perspektiv på 
barns hälsa än den som pedagogerna kan ha. 
 
 

3.3 Genomförande och bearbetning av intervjuer 
Inför intervjuerna skickade vi ut vårt missivbrev (se bilaga A) där vi kort presenterade 
vår studie. Detta gjorde vi för att respondenterna skulle kunna förbereda sig på 
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ämnet men vi valde att inte skicka med intervjufrågorna eftersom vi ville ha mer 
spontana svar. Respondenterna fick själva välja plats för intervjun vilket Stukát 
(2005) menar är viktigt för att de ska känna sig trygga. Intervjuerna skedde ostört på 
respondenterna arbetsplats. Vi var båda närvande vid intervjuerna och delade upp 
frågorna mellan oss. Detta gjorde vi för att båda skulle få en gemensam upplevelse 
och erfarenhet av intervjuerna.  
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare för att få med all information som 
man kan gå miste om när man bara antecknar samt få ett bättre flyt i intervjuerna.  
Genom att spela in intervjuerna kan den som intervjuade koncentrera sig på vad 
respondenten har att säga och visa respondenten lyhördhet. Vi talade om för 
respondenterna innan intervjun att respondenterna var anonyma och avslutningsvis 
fick de tillfälle att tillägga det som de tyckte var relevant för studien. 
 
Efter intervjuerna transkriberades materialet och skrevs ner ordagrant. Med syftet i 
bakhuvudet läste vi noga igenom utskrifterna för att leta efter gemensamma teman 
hos respondenterna. Vi markerade de olika teman vi kunde urskilja i materialet med 
olika färger för att få en lättare överblick. Efter att bearbetningen var klar skrev vi ner 
det som var relevant utifrån syftet. 
 
 

3.4 Trovärdighet 
 Stukát (2005) anser att det kan finnas vissa brister i trovärdigheten i kvalitativa 
undersökningar i till exempel tolkningarna av frågor och svar hos den bedömda eller 
bedömaren samt dagsformen hos respondenten. Genom att göra intervjuer ansikte 
mot ansikte anser vi att det är lättare att ställa följdfrågor eller förtydliga vid 
oklarheter. Denscombe (2009) anser att det inte finns något direkt sätt att kolla 
tillförlitligheten vid kvalitativ studie eftersom respondenten då oftast svarar utifrån 
sina egna erfarenheter men att man kan öka trovärdigheten genom att använda sig av 
andra källor. Stukát (2005) anser vidare att man kan uppskatta trovärdigheten i en 
kvalitativ studie genom hur svaren från respondenterna stämmer överens med 
varandra.  

 
 

3.5 Etiskt ställningstagande 
Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer vid forskning. Detta 
gjorde vi genom att ge respondenterna information om att deltagandet var frivilligt 
samt att de kunde avbryta när som helst om de önskade det. Informationen har getts 
om att arbetet kommer att offentliggöras på databasen Diva samt att informationen 
från respondenterna inte kommer användas till något annat än vår forskning. 
Respondenterna avgjorde själva om de ville delta och på vilka villkor. Vi accepterade 
deras val och påverkade inte på något sätt samt eventuellt avhopp gav inga negativa 
följder. Respondenternas namn är fingerade för att undvika att identifikation kan 
göras.  Informationen från intervjuerna bandades och förstördes sedan när studien 
var klar för att inte kunna användas till något annat. Efter att studien var klar fick de 
respondenter som önskade en kopia av det färdiga resultatet.  
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4 Resultatpresentation 
Här kommer vi att beskriva de resultat som vi fått fram. Vi har intervjuat tio 
pedagoger verksamma i förskola och en personal på barnhälsovården. 
Respondenterna har vi valt att ge fingerade namn för att ta hänsyn till deras 
anonymitet.  
 
Stina arbetar på en avdelning med barn som är ett till fem år. Förskolan ligger i 
utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Stina är 33 år och har arbetat på förskolan i 
fem år. Hon har gått en förskollärarutbildning. 
 
Pia arbetar på en avdelning med barn som är ett till fem år. Förskolan ligger i 
utkanten av en mellanstor stad i Sverige. Pia är 41 år och har arbetat på förskolan i 10 
år. Hon har gått en två och ett halvt år lång förskollärarutbildning.  
 
Birgit arbetar på en avdelning med barn som är ett till fem år. Förskolan ligger 
centralt i en ort i Sverige. Birgit är 48 år och har arbetat på förskolan i sjutton år. Hon 
har en barnskötarutbildning i botten och har sedan vidareutbildat sig till 
förskollärare. 
 
Linda arbetar på en i Ur och Skur förskola som är ett personalkooperativ med barn 
som är ett till fem år. Förskolan ligger i en mellanstor stad i Sverige. Linda är 40 år 
och har arbetat på förskolan i tretton år, hon var med och startade upp 
verksamheten. Hon har förskollärarutbildning och utöver det har hon gått en kurs i 
utomhuspedagogik.  
 
Jenny arbetar på ett föräldrakooperativ med barn som är ett till fem år. Förskolan 
ligger centralt i en mellanstor stad i Sverige. Jenny är 37 år och har arbetat på 
förskola i fyra år. Hon har lärarutbildning år 1-7 med inriktning naturkunskap och 
matematik. 
 
Annelie arbetar på en avdelning med barn som är fyra till fem år. Förskolan ligger 
lantligt belägen, några mil utanför en mellanstor stad i Sverige. Annelie är 43 år och 
har arbetat på förskolan i tjugo år, men blev färdigutbildad tidigare lärare för två år 
sedan.  
 
Lena arbetar på en avdelning med barn som är ett till fem år. Förskolan ligger 
lantligt belägen, några mil utanför en mellanstor stad i Sverige. Lena är 55 år och har 
arbetat på förskolan i nio år. Hon är utbildad förskolelärare. 
 
Doris arbetar på en avdelning med barn som är ett till tre år. Förskolan ligger i ett 
litet samhälle några mil utanför en mellanstor stad. Doris är 57 år och har arbetat på 
förskolan tjugoett år. Hon är utbildad förskolelärare. 
 
Josefin arbetar på en förskola med barn ett till fem år. Förskolan ligger i utkanten av 
centrum i en ort. Förskolan har en uteprofil så all personal har läst tio poäng 
utomhuspedagogik. Josefin är 31 år och har jobbat på förskolan i fyra år. Hon är 
utbildad barnskötare. 
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Gun arbetar på en avdelning med barn från tre till fem år. Förskolan ligger i 
utkanten av mellanstor stad i Sverige. Gun är 53 år och har arbetat på förskolan i sex 
år. Hon är utbildad förskolelärare. 

 
Siv arbetar på Barnhälsovården sedan tolv år tillbaka. Hon är 61 år.  
 
Vi har valt att dela upp resultatet i olika teman som vi har funnit i vårt material.  
De teman vi kunnat urskilja är:  
Hälsa 
Utevistelse 
Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogikens påverkan på barns hälsa 
 

4.1 Hälsa 
De flesta pedagogerna tyckte att hälsa var att må bra. Doris och Jenny ser även hela 
kroppen som en helhet och att det är viktigt att ha ett välbefinnande både psykiskt 
och fysiskt. Stina, Birgit och Annelie betonar bra matvanor för en god hälsa. De flesta 
pedagoger tycker det även det är viktigt att röra på sig. Linda, Josefin och Annelie ser 
även att en bra hälsa är när man får vara ute i naturen. Jenny, Pia och Annelie tycker 
att glädje och ha roligt på arbetet hör till en god hälsa. Siv på Barnhälsovården ser på 
hälsa som frånvaro av funktionshinder och sjukdomar. Hon nämner också att det är 
väldigt subjektivt hur man mår, alla har olika upplevelser av vad hälsa är.  
 
De flesta pedagoger tyckte att sjukfrånvaron bland barnen på deras avdelning var 
väldigt låg, förutom Doris som upplevde att sjukfrånvaron hos barnen var hög. Jenny 
och Lena upplevde att barnen kom till förskolan trots att de var förkylda då 
personalen egentligen kunde tycka att de borde stannat hemma istället. Förkylning 
med snuva och feber ansåg samtliga pedagoger var de vanligaste sjukdomarna. Siv 
tycker att infektioner är det som håller föräldrarna hemma med barnen. Överlag var 
hälsan bra hos barnen om man bortser från snuva.  
  

Eftersom det är en så stor blandning i gruppen så blir det en blandning i deras 
hälsa också, vissa mår ju dåligt på andra sätt också. Det kan vara psykiska 
bekymmer hemifrån och sådana saker. (Stina) 

 
Siv menar att förskolebarns fysiska och psykiska hälsa är generellt god i Sverige, men 
hon tycker att barnen i förskola inte kan beskriva hur de mår och att man istället får 
göra bedömningar utifrån tillväxtkurvor.  Hon nämner att spädbarnsdödlighet är ett 
mått man använt sig av i världen för att se hur barn mår och Sverige har väldigt låg 
spädbarnsdödlighet.  
 
Personal på alla förskolor där vi har gjort våra intervjuer arbetar med hälsofrågan på 
mer eller mindre tydligt sätt. Alla pedagoger har målsättning att vara ute minst en 
gång om dagen, men Linda, Josefin och Birgit har som målsättning att vara ute hela 
dagen. Samtliga pedagoger nämner att de är ute mer under vår och sommar än under 
vinterhalvåret. Linda, Josefin, Annelie och Birgit säger att de även äter mat utomhus 
så ofta det går. Jenny, Pia och Birgit arbetar mycket med gympa utomhus. Linda, 
Jenny, Pia, Annelie och Birgit lyfter att det är viktigt att barnen får i sig grönsaker och 
annan nyttig mat. De nämner även att de försöker undvika socker. Gun säger att de 
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har speciella papperskorgar där de slänger snorpapper eller så ber de barnen spola 
ner det i toaletten. 
 

Hälsa för mig är också att lära barnen att när man är förkyld… Att man lär sig 
hur jag göra för att inte smitta mina andra kompisar. Man lär sig att man hostar 
och nyser i armvecket och att man tvättar händerna när man har varit på 
toaletten och att man tvättar händerna innan vi går och äter. (Birgit)  

 
Doris, Stina, Annelie och Lena pratar om att det ska vara rent på avdelningen och att 
de tvättar leksaker ibland för att motverka smitta bland barnen. Siv pratar mycket om 
att barns hälsa kan påverkas av hur föräldrarna mår, samt vilken omgivning de växer 
upp i. Hon trycker på att barnavårdscentralen har en stor roll att stötta föräldrarna i 
deras föräldraskap, eftersom stöd till föräldrarna innebär det största stödet till 
barnen. Sedan tar hon även upp att det är viktigt att minska barngrupperna i 
förskolan. Siv betonar även att där barnet befinner sig ska det finnas bästa möjliga 
miljö, fysiskt, psykiskt och socialt. Samtliga av våra respondenter håller med om 
Världshälsoorganisationens definition av vad hälsa är. Definitionen innebär att hälsa 
består av fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom 
eller handikapp. 
 
Samliga pedagoger tycker att dynamiken i barngruppen är god, men att det ibland 
kan uppstå konflikter. Birgit nämner att de har mycket sociala problem och rörliga 
barn, vilket gör att de går ut ofta för att undvika de konflikter som kan uppstå 
inomhus. Lena nämner att deras barngrupp har en väldigt bra dynamik och tror att 
det kanske kan bero på att de umgås mycket privat också just för att det är en förskola 
som ligger på landet så de blir lite isolerade. Eftersom det är en ett till fem-avdelning 
så är det ju även många som har ett syskon på avdelningen, vilket hon tror kan vara 
en bidragande orsak till den goda dynamiken i gruppen.  
 

Eftersom vi har en grupp med sjutton barn ett till sex år betyder det att de stora 
lär sig att värna om de små och de små lär sig lite tuffare miljö, de är med på ett 
annat sätt. De klättrar och går efter de stora. Omhändertagande. Väldigt bra 
gruppdynamik. (Linda) 

 
Alla förskolor hade haft en mer eller mindre kontakt med barnhälsovården men de 
flesta sa att det inte har någon direkt kontakt längre. På förskolan som Gun jobbar på 
kommer det en sköterska från barnavårdscentralen ungefär en gång varannan 
månad. Lena, Doris och Pia lyfter just den kontakten som de hade förr och att det då 
kunde komma en sköterska till förskolan för föräldrarna skull så att de kunde fråga 
om olika sjukdomar och få information utan att ha bokat tid. Alla tre upplevde 
kontakten väldigt positiv och att det tar mer när det är barnhälsovården som 
informerar om olika saker kring barnen än när personalen på förskolorna gör det. Siv 
som arbetar på Barnhälsovården tar upp att de har kontakt med förskolor på olika 
nivåer. Nu när det har blivit fritt vårdval i kommunen har det lett till att en 
barnavårdcentralsköterska kan ha barn från hela kommunen, vilket kan göra det 
omöjligt att hinna med alla. Hon nämner vidare att det finns en grupp med olika 
enheter från landstinget och kommunen som träffas regelbundet. Hon anser även att 
samarbetet måste drivas från två håll och att hon skulle önska mer samarbete, för att 
tillsammans blir man starkare. Hon berättar att de kan ha föräldraträffar gemensamt 
med förskolorna där de informerar om infektioner eller utifrån något aktuellt tema. 
Barnhälsovården tar även kontakt med förskolorna när det gäller enskilda barns 
utveckling och hälsa, men hon trycker på att det i de situationerna är viktigt att gå 
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genom föräldrarna. Det är viktigt att ha föräldrarnas godkännande gällande att ta 
kontakt med någon annan verksamhet som till exempel förskolan, eftersom de råder 
sekretess och tystnadsplikt. 
 
 

4.2 Utevistelse 
Flera av pedagogerna är missnöjda med sina förskolegårdar, de tycker att de inte ger 
barnen tillräckliga utmaningar och inte ger barnen rum för lärande. Birgit och Doris 
tycker att förskolegården egentligen borde ligga mitt i skogen. Linda och Lena tycker 
att barnen ska få påverka hur deras förskolegård ska se ut och att den inte ska vara 
planerad utan kan stimulera barnens egen fantasi. Linda som arbetar på i Ur och 
Skur förskola beskriver att de har en naturgård där de har försökt skapa olika rum för 
olika aktiviteter på gården. Pia berättar att de har fått göra om sin gård, de har en 
målsättning att gården ska passa för alla åldrar, både de yngre och för skolbarnen, 
vilket de har upplevt som en svårighet. Jenny som arbetar på en centralt belägen 
förskola är en av dem som är väldigt missnöjd med förskolegården. Hon uttrycker att 
gården inte alls är gjord för barn, det finns risk att de snubblar och det finns 
besvärliga buskar med taggar samt att klätterställningen inte håller måttet gällande 
de EU-regler som finns. Men hon berättar vidare att de är på gång och ska göra om 
gården så att den blir mer genomtänkt. Stina är den som är mest nöjd med 
förskolegården, hon upplever gården som väldigt varierad, den innehåller både skog, 
backar och plan yta. Hon berättar vidare att det finns naturliga och konstgjorda 
ställen för barnen att leka på. Både Doris och Lena lyfter att det är problem med att få 
tillgång till skugga på sommaren eftersom det inte finns så många träd på deras 
gårdar. På Doris förskola har man försökt åtgärda detta genom att plantera träd och 
sätta upp parasoll över sandlådan. 
 
Både Lena och Jenny tar upp dåliga kläder, brist på kläder, för tjocka kläder som 
barnen inte kan röra sig i eller att de glömt ta med sig vantar som ett hinder för att gå 
ut. Lena tar även upp missförstånd i kommunikationen som ett problem just när det 
gäller barnens kläder. Hon menar att en del föräldrar med annan bakgrund inte är 
vana vid att vara ute i våra klimat och att det då kan vara svårt att få dem att ta med 
kläder samt att få dem att förstå. Pia tycker också att under soliga dagar när det är för 
varmt kan det vara ett hinder för att barnen ska kunna gå ut.  
 
Samtliga pedagoger tar upp skogen som ett ställe där de brukar vara när de är ute. 
Birgit resonerar som så att om gården är dålig så tar de lite av utomhusverksamheten 
där men sen går de ofta till en liten skog som ligger precis intill gården. Birgit säger 
även att eftersom de har skogen så nära inpå så behöver det inte alltid vara inplanerat 
att gå till skogen utan en personal kan ta några barn med sig upp, vilket hon ser som 
ett stort plus. Eftersom Jennys förskola ligger centralt så brukar de gå till någon av de 
parker som ligger närheten, men de går även till skogen en gång varannan vecka.  Det 
flesta pedagogerna tar upp att ofta när de är ute så får barnen leka fritt och 
pedagogerna finns mest med som stöd. Flera av pedagogerna säger att de ibland även 
har planerade aktiviteter ute, till exempel sångsamling, lekar, gympa och matematik. 
Lena säger även att de brukar plantera växter med barnen och kompostera.  
 
Samtliga pedagoger säger att de går ut med barnen minst en gång om dagen. Under 
sommarhalvåret är de ofta ute mer, då äter de även mellanmål utomhus. Lena, 
Josefin och Pia nämner att de även under vinterhalvåret kan gå ut både på 
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förmiddagen och eftermiddagen, men problemet som uppstår då är enligt Lena och 
Pia att kläder knappt hinner torka. Birgit berättar att de flyttar ut de mesta 
aktiviteterna så fort det går att sitta och äta utan vantar utan att bli kall.  
 

Från april till oktober är vi ute från klockan åtta tills barnen går hem. Vi plågar 
inte barn, blir det regn och drivis och jättekallt så går vi naturligtvis in. Men vi 
är ute som sagt hela dagen. Från oktober till april är vi ute 4-5 timmar kanske, 
vissa dagar är vi bara ute förmiddag. (Linda) 

 
Anledningen till att de flesta pedagogerna väljer att gå ut med barnen är för att de ska 
må bra och för att barnen behöver röra på sig för att sedan kunna sitta stilla. Lena 
och Gun nämner att de går ut för att alla vill och att det är skönt att vara ute. Pia 
nämner att en anledning till att de går ut är att ljudnivå inte blir lika påtaglig ute, 
både barn och pedagoger skonar sina öron. Stina säger att de går ut för att de är så 
många barn på liten yta, utomhus finns det större utrymme.  
  

Ja det finns många anledningar. Att det är roligt, att man får frisk luft, barnen 
behöver röra på sig, springa av sig helt enkelt… För att det är roligt och 
utvecklande. Barnen lär sig och hittar på saker och lekar. (Jenny) 

 
Samtliga pedagoger tycker att dagar då barnen inte har varit ute lika mycket som 
vanlig blir det mer spring inomhus. Doris, Annelie och Stina tycker att det blir mer 
konflikter i barngruppen. Doris och Birgit tycker även att alla blir tröttare och som 
vuxen får man mindre tålamod.  
 
De flesta pedagoger tror inte att barnen är ute så mycket på sin fritid, men de tror att 
det kan variera från familj till familj. Linda tror att inneaktiviteter lockar mer och att 
många barn har olika aktiviteter att åka till. Birgit tror att det finns för lite tid över på 
vardagarna som gör att föräldrarna inte är ute. Hon berättar också att hon som 
förälder skulle blivit arg om hennes barn inte varit ute på förskolan, eftersom det 
finns så lite tid på kvällarna att gå ut. Pia tror att föräldrarna förlitar sig på att barnen 
kommer ut på förskolan. Annelie tycker däremot att föräldrarna också har ett ansvar 
för att barnen ska komma ut men att de är så vana vid att förskolan tar hand om det. 
Josefin säger att många föräldrar har sagt att de valt en förskola med uteprofil för att 
barnen inte vill vara ute så mycket på helgerna. Gun säger att de flesta av barnen på 
hennes förskola bor i lägenhet och hon tror inte att föräldrarna släpper ut sina barn 
själva i det området där de bor, men att de kanske går ut på sin balkong. Doris säger 
att de flesta av barnen på hennes förskola bor i hus och hon tror att de är ute mycket i 
trädgården. 
 

 

4.3 Utomhuspedagogik  
Stina, Birgit, Linda, Doris och Gun anser att utomhuspedagogik går ut på att allt man 
kan göra inne kan man göra ute. Stina menar att man ibland kan lyfta ut saker och 
ibland får man se till att hitta saker ute och Birgit anser att egentligen behöver man 
inte vara inne överhuvudtaget. Linda och Jenny tycker att utomhuspedagogik går ut 
på att vara medupptäckare med barnen. Även Lena ser att det är viktigt att ta in var 
barnen befinner sig och knyta an till det. Pia, Doris, Annelie och Josefin tycker att 
utomhuspedagogik är att lära ute som till exempel språket och rörelse med mera.  
 



22 
 

Det är att låta barnen få klättra och träna sin grovmotorik, finmotorik plus att 
de lär av varandra i leken utomhus. Kompisen klarar av att klättra upp i 
ruschkanan då kämpar man mer själv också. (Doris) 

 
Stina, Birgit, Pia och Linda har som mål med utomhuspedagogiken att barnen ska 
vara friska och få röra mycket på sig samt att utveckla det sociala. Gun och Doris 
säger att det har samma mål med utomhuspedagogiken som den övriga 
verksamheten vilket vill säga fokus på barns totala utveckling. Lena tycker att det 
finns många mål med utomhuspedagogiken men framför allt är det språket och 
motoriken som kan tränas ute. Linda har även som mål att skapa ett intresse hos 
barnen som varar livet ut och säger vidare att de följer läroplanens mål. Josefin säger 
att deras mål med utomhuspedagogiken är att bedriva den pedagogiska 
verksamheten utomhus till största mån. Jenny säger att de inte direkt har några mål 
och syften nedskrivna men att de vill vara ute mycket och tror att det är bra för 
barnen samt att de har lite naturkunskapsidéer i bakhuvudet. De mål som Annelie 
har med utomhuspedagogik är att lära av vad naturen har att ge. Birgit lyfter att med 
rätt inställning och rätt kläder så vinner man barnen också till att tycka det är kul, allt 
hänger på den vuxnes inställning. 
 
Både Lena och Jenny ser som fördel med utomhuspedagogik att det är fritt och 
fantasifullt för barnen framförallt i skogen just för att det inte är ett färdigt utrymme 
utformat av vuxna. Lena lyfter även att skogen skapar en nyfikenhet hos barnen och 
att det inte spelar någon roll vilken tid på året det är utan det händer något hela 
tiden. Pia ser många fördelar men det hon lyfter som den största fördelen är att det 
finns mycket rörelseutrymme för barnen, det finns plats för alla. Stina, Josefin och 
Birgit ser en fördel i att barnen får ta del av den friska luften, orkar mer och blir 
piggare och även personalen mår bättre. Doris säger att det är skönt och rofyllt att 
vara ute i naturen med alla ljud som finns där ute. Linda gör en jämförelse med en i 
Ur och Skur- förskola och en traditionell förskola som hon tidigare har arbetat på. I 
hennes verksamhet behöver man inte avbryta leken på samma sätt när man är ute 
hela tiden. Vidare anser hon att det inte lika hattigt med av- och påklädning.  
 

Ja, ljudet. Om barnen är högljudda så försvinner det mer när man är utomhus. 
Man känner inte samma stress när man är ute utan man känner att man kan 
slappna av och barnen får utlopp om de har mycket spring i benen, de kan röra 
sig på ett helt annat sätt. (Josefin) 

 
Annelie såg det som positivt att det är så lätt att hitta material utomhus samt att det 
är gratis. Hon menar att om man är i skogen och kommer på saker i stundens 
ingivelse så kan man bara sträcka ut handen och ta det material som ligger närmast 
och visa för barnen. Gun kan inte direkt se varken några fördelar eller nackdelar med 
utomhuspedagogik, eftersom hon såg det som en del av verksamheten. Den fördel 
hon kunde hitta är att man kan göra det mesta ute.  
 
Gun och Jenny kunde inte se några direkta nackdelar med utomhuspedagogik. Pia, 
Annelie och Josefin kunde se vädret som en nackdel. De menar vidare att det blir 
besvärligare att röra sig om det till exempel är väldigt kallt ute och barnen har tjocka 
kläder eller galonisar på sig. Även Stina nämner kläder som en nackdel. Linda säger 
att de vuxna kan se en kall novemberdag som en nackdel men att barnen inte gör det 
så egentligen tycker hon inte att det finns några nackdelar. Birgit ser egentligen inte 
heller några nackdelar men att det kanske inte alltid är varje dag man känner för att 
vara ute. Lena tycker att det kan vara vissa små detaljer som kan vara en nackdel. Det 
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hon lyfter fram som exempel är om man kommit fram till skogen så behöver någon av 
barnen plötsligt gå på toaletten eller om det är ett barn som ofta kissar på sig. Men 
det löser de genom att de har gjort en naturtoa i skogen samt att de har med sig 
extrakläder till barnen som kissar på sig. Doris och Annelie tycker att en nackdel kan 
vara att samla gruppen och behålla fokuset hos barnen. Doris menar vidare att 
barnen blir lätt störda eftersom det är så mycket i omgivningen som tar deras 
uppmärksamhet.   
 

4.4 Utomhuspedagogikens påverkan på hälsan 
Samtliga pedagoger tycker att utevistelse och hälsa hänger ihop. Det är viktigt att 
vara ute mycket för att må bra. Josefin och Birgit tar upp att deras barn sover ute i 
vagnar, de ser att deras barn är friskare i och med det. Jenny berättar att de tidigare 
haft barn som sovit utomhus men det blev lite besvärligt eftersom barnen sov på olika 
tider. Gun anser att man måste gå ut för att det är mindre baciller ute men att det kan 
vara ett problem att gå ut när barnen inte har kläder som passar till 
väderförhållandet. Lena berättar att de har slutat gå till gymnastiksalen på grund av 
att det blev för hög ljudnivå och att barnen mest bara sprang omkring. Istället har de 
valt att träna motoriken med hjälp av skogen, där barnen får klättra på stenar och gå 
balansbanor. Barnen får frisk luft, ljudnivån har dämpats och samspelet mellan 
barnen har blivit bättre. Hon tar även upp att det inte sker lika många olyckor ute 
som det kan göra i gymnastiksalen. Stina tar även upp att det är lättare att hitta 
kamrater när man är utomhus. Pia, Annelie, Lena och Stina tar också upp att det blir 
mer utrymme vilket gör att det blir mindre konflikter i barngruppen. Annelie nämner 
också att koncentrationen blir bättre när barnen är ute mycket. 
 

Vi har varit mycket ute i höstas och så, vi tror att det är därför som våra barn är 
så friska på avdelningen. För vi har också jobbat väldigt mycket inne och då har 
vi haft väldigt mycket sjuka barn. Så vi tror att det är en starkt bidragande 
orsak. (Annelie) 

 
Siv är väldigt positiv till barns utevistelse och hon tar upp studier som tar gjorts i Ur 
och Skurförskola, där infektionerna har minskat. Hon lyfter även att fetma och 
övervikt är områden som hon arbetar med att motverka. Hon menar att utevistelse 
kan öka fysisk aktivitet hos barnen och motverka övervikt. Doris och Gun tycker även 
att det är skönt och avkopplande att vara utomhus. Samtliga pedagoger tycker inte att 
astma eller allergiska besvär är något hinder för utomhusvistelse. De barn som har 
astma får ta mediciner. Birgit ser inte att det kan vara något större problem med barn 
som har astma men om det skulle vara så att de är så dåliga att de inte kan vara ute så 
får de vara hemma istället.  Doris och Siv tycker att uteluften är bättre än inneluften 
och att barn med allergiska besvär egentligen behöver vara ute mer. Siv menar även 
att man ibland när det är mycket pollen ute behöver medicinera. Annelie, Josefin, 
Jenny och Siv såg att handikapp kunde vara ett hinder för barns utevistelse, till 
exempel vid utflykter till skogen menar de att det kan vara svårt för barn som har 
sämre motorik att ta sig fram. Linda tar upp att de aldrig har haft ett handikappat 
barn på deras I Ur och Skurförskola och hon tror att det kan bero på att föräldrarna 
inte väljer att sätta sina barn på en sådan typ av förskola. Hon säger vidare att de 
absolut skulle ta in ett handikappat barn om det stod på tur i kön och hon ser inga 
problem för att det inte skulle kunna funka. Hon lyfter även att de minsta barnen inte 
har utvecklat sin motorik ordentligt än och att det ibland kan vara ett hinder.  
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5 Resultatanalys och diskussion  

5.1 Metoddiskussion 
Intervjuer ser vi som en bra metod för att ta reda på personers erfarenheter och 
tankar. Vi kan dock i efterhand känna att vi ibland kunnat ställa mer följdfrågor till 
en del svar vi fick men vi tror att detta kan ha att göra med vår ovana att intervjua.  
 
Båda var närvarande vid intervjuerna och turades om att ställa frågorna. Vi såg det 
som en fördel eftersom vi båda två fick ta del av intervjuerna och att den andre kunde 
mer komma in med följdfrågor. Tanken med att vi båda var där var att vi gör studien 
tillsammans och vill att våra respondenter ska få ett ansikte på oss båda för att veta 
vilka det är som står bakom studien. Vårt val att spela in intervjuerna tycker vi har 
fungerat bra och vi har inte haft några tekniska problem. Dock märkte vi att en del av 
våra respondenter blev lite mer reserverade när bandspelaren sattes igång och så fort 
den var avstängd kunde de prata mer fritt. Men vi såg det ändå som viktigt att banda 
för att få med all information och göra det lättare att bearbeta intervjuerna.  
 
De nackdelar vi kände var att det var svårt att få tag i några respondenter som hade 
tid för att ta emot oss för intervju under de veckor vi hade tänkt. Detta ledde till att vi 
fick kontakta några nya förskolor och gick miste om värdefull information men vi fick 
ju även ta del av andra förskolors erfarenheter istället. På grund av att det var svårt 
att boka in intervjuer under den tid som vi hade tänkte så blev intervjuerna lite 
förskjutna i tid vilket drog ut på arbetet på studien. Vi kände även att en del 
respondenter upplevdes stressade vilket vi tror kan ha påverkat deras svar. 
 
Vår upplevelse var att respondenterna förstod våra frågor och vid vissa oklarheter 
kunde vi lätt förklara frågan så att de förstod. Alla respondenter höll sig till ämnet 
vilket underlättade transkriberingen av intervjuerna. Överlag så upplevde vi våra 
respondenter som intresserade av ämnet utomhuspedagogik och hälsa. Men det 
fanns en del som upplevdes mindre engagerade vilket vi tror kan ha att göra med att 
man arbetar med utomhuspedagogik och hälsa på olika sätt i förskolorna.  
 
 

5.2 Resultatanalys  
Här nedan har vi valt att analysera våra resultat med hjälp av våra forskningsfrågor 
som vi svarar på under samma temarubriker som finns i resultatpresentationen.  
 

5.2.1 Hälsa 
Här nedan börjar vi med att återvända till våra två första forskningsfrågor. Dessa var, 
vilka uppfattningar finns om vad hälsa är? och hur ser förskolebarns hälsa ut idag? Vi 
ska nu svara på dessa frågor.  
 
I vårt resultat framgår att många av respondenterna arbetar med barnens hälsa på ett 
konkret sätt. Många tyckte att hälsa handlade om att må bra, få vara glad samt att det 
handlar om att se kroppen som en helhet både psykiskt och fysiskt och att röra på sig. 
Det framgår även att en del respondenter tycker att hälsa också handlar om att äta 
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rätt. En av våra respondenter anser att hälsa är väldigt subjektivt och att alla har olika 
upplevelser av vad hälsa är. Nelson (2007) nämner att hälsa ofta sågs som frånvaro 
av sjukdom men att det idag finns andra mått på hälsa. Jakobsson och Köhler (1991) 
menar att hälsa kan ses olika på beroende på tid, plats och ålder, vilket även en av 
våra respondenter tog upp.  
 
I vårt resultat framgår att pedagogerna tycker att infektioner är den vanligaste 
sjukfrånvaron hos barnen men de tycker ändå att sjukfrånvaron är relativt låg. 
Resultatet visar även att många av förskolorna är ute kortare tid under vintern. I vårt 
resultat framgår att de flesta pedagoger tycker att dynamiken i gruppen är väldigt bra. 
En av respondenterna tar dock upp att de har många sociala problem i barngruppen. 
Socialstyrelsen (2008) anser att barn har ungefär sju luftvägsinfektioner per år och är 
sjuka sammanlagt två månader om året. De anser även att risken för infektion ökar 
under vinterhalvåret då man är mycket inne.  
 
I resultatet framgår att pedagogerna arbetar med hälsa på mer eller mindre sätt. Alla 
har som målsättning att vara ute minst en gång om dagen och att barnen får i sig 
näringsrik mat. Några pedagoger hade hälsan som en tydlig del i verksamheten 
medan andra inte hade det. En del av pedagogerna i vårt resultat hade uppsatta mål 
med hur de arbetar med hälsa medan andra inte hade några direkta mål att arbeta 
efter. Norling (2001) menar att en naturbaserad livsstil är den bästa för att få ett 
friskt liv. Författaren menar vidare att för mycket stillasittande och brist på 
utomhuspedagogik är ett folkhälsoproblem, både psykiskt och fysiskt.  
 
 

5.2.2 Utevistelse 
Under denna rubrik svarar vi på vår tredje forskningsfråga som var på vilket sätt 
används utevistelse i förskolan? 
 
Flera av respondenterna nämner att en stor anledning till att de går ut med barnen är 
att de behöver röra på sig för att sedan kunna sitta stilla. Några av respondenterna 
nämner att de även har planerad aktivitet med rörelse utomhus. I vårt resultat 
framgår att en av respondenterna har valt att flytta ut rörelseaktiviteten för att det 
sker mindre olyckor ute än det kan göra inomhus. Enligt Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000) är det en av förskolans plikt att ge barnen bra möjligheter till fysisk 
aktivitet. De menar vidare att barn har ett stort rörelsebehov och genom att de får 
möjlighet till fysisk aktivitet främjas hela barnets utveckling, även den sociala 
utvecklingen. Granberg (2000) menar att utomhus får barnen möjlighet att röra sig 
fysiskt, där finns det tillräckligt stort utrymme. Drougge (1997) anser att det sker 
mindre olyckor i den fria naturen. 
 
I resultatet framgår att alla respondenter går ut med barnen minst en gång om dagen 
och gärna flera gånger. Flera av respondenterna är ute med barnen mer på 
sommarhalvåret än på vinterhalvåret. Några av respondenterna är ute med barnen så 
gott som hela dagarna. Några av respondenterna menar vidare att om barnen inte får 
vara ute lika mycket som de brukar uppstår lättare konflikter. Bremberg (1998) anser 
att barn i förskola bör vistas minst två timmar om dagen utomhus. Ericsson (2004) 
menar att många aktiviteter som inomhus leder till konflikter, fungerar ofta enklare 
och mer avslappnat utomhus. Enligt Drougge (1997) blir det mindre konflikter bland 
barnen när de befinner sig utomhus.  
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Vårt resultat visar att de flesta av respondenterna regelbundet går till skogen och på 
en del ställen finns skogen också precis runt knuten. Respondenterna ser även att 
skogen är ett bra ställe där barnen får utlopp för sin fantasi. Vårt resultat visar att det 
är många respondenter ofta lämnar gården och går på utflykter till bland annat 
skogen. Några av våra respondenter uttryckte ett missnöje med sin förskolegård och 
tyckte att den var inte tillräckligt anpassad efter barnen. Många av våra respondenter 
tycker att gården är tråkig och inte erbjuder så mycket variation och bör anpassas 
efter barnen istället. Det var endast två av respondenterna som tyckte att gården var 
bra och att den bidrog till en stor variation. I vårt resultat framgår att många skulle 
vilja ha en gård som har mer naturliga miljöer än konstruerad och två av 
respondenterna skulle helst önska att förskolor byggdes mitt i skogen. Drougge 
(1997) anser att en inspirerande gård är en gård som består av en naturtomt. 
Dahlgren och Sczcepanski (1997) menar vidare att förskolegårdarna bör utformas för 
att bättre passa barnen men idag består de till mesta del av sterila ytor. Granberg 
(2000) anser även att gården bör vara noggrann planerad med barnens möjligheter 
till olika aktiviteter i åtanke och att den bör vara väldigt varierad. Enligt Granberg 
(2000) behöver barn ha möjlighet att komma till en skog eller närliggande park där 
de kan återkomma regelbundet samt känna sig trygga. Ellneby (1999) menar att barn 
behöver vara ute men att deras rörelsefrihet för det mesta är begränsad på 
förskolegården. Ellneby (1999) menar vidare att många förskolegårdar ofta är 
formade efter vuxnas perspektiv. Enligt Mårtensson (1993) så är en asfaltsgård inte 
en gård som stimulerar barnens fantasi.  
 
Två av våra respondenter tog upp att de hade stora problem med att få skugga på 
sommaren eftersom det inte finns så mycket träd och andra saker som kan ge skugga 
under de varmaste dagarna. Grahn (2007) menar att barn i naturrika gårdar rör sig 
mer än andra barn och det leder till att de inte utsätts lika mycket för solens farliga 
strålar eftersom de leker mycket i den naturrika delen som ger mycket skugga.  
 
I vårt resultat framgår det att de flesta inte tror att barnen kommer ut på fritiden. En 
del av respondenterna tror att mycket har att göra med att föräldrarna har så stor 
tilltro till att förskolan tar hand om barnens utevistelse. Två av våra respondenter tar 
upp hur barnen bor varav en säger att barnen bor i lägenhet och tror inte att de 
kommer ut så mycket på fritiden. Sandell (1999) och Quennerstedt m.fl. (1999) 
menar att det är många idag som bor i städerna och att den närmaste kontakten med 
naturen sker genom tv:n och anser att det är de vuxnas ansvar att vidga barnens 
värld.  
 
 

5.2.3 Utomhuspedagogik 
Under denna rubrik svarar på vår fjärde forskningsfråga som var, vilka uppfattningar 
finns om vad utomhuspedagogik är? 
 
I resultatet framgår att samtliga pedagoger tycker att utomhuspedagogik innebär att 
flytta lärandeprocessen utomhus. Flera av pedagogerna menar sedan att allt man kan 
göra inne kan man göra ute. Några av respondenterna ser även att 
utomhuspedagogik går ut på att vara medupptäckare med barnen. En av 
respondenterna i resultat nämner tydligt att utomhuspedagogik ska vara en del av 
verksamheten och därför kan hon varken se för- eller nackdelar med den. I vårt 
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resultat framgår att en av respondenterna har som mål att skapa en positiv 
upplevelse som förhoppningsvis leder till ett livslångt intresse för naturen. Resultatet 
visar att respondenterna har som mål med utomhuspedagogiken att barnen ska må 
bra, att de ska vara friska och få röra mycket på sig samt utveckla det sociala och 
motoriska. Enligt Danielsson m.fl. (2001) är en kärna i utomhuspedagogik att man 
flyttar lärandeprocessen utanför de vanliga lokalerna och sedan drar erfarenheter och 
reflekterar över dessa olika sammanhang. Norén-Björn (1993,a) och Ericsson (2004) 
anser vidare att utomhuspedagogik inte bör ses som ett avbrott i verksamheten utan 
som en del av den. Johansson (2004) hävdar att hos barn som får vistas mycket ute 
kan det väcka ett intresse som varar livet ut.  
 
Två av respondenterna tycker att skogen bland annat är en stor fördel med 
utomhuspedagogik för att det där finns utrymme för alla att röra sig på. En av 
respondenterna lyfter att en fördel med utomhuspedagogik är att både personal och 
barn blir friska. Granberg (2000) menar att utomhus får barnen bra med utrymme 
att röra sig fritt för att det där finns tillräckligt med plats för alla. Fagerström (2009) 
lyfter att en förskoleverksamhet som tillbringar mycket tid ute ger både friskare barn 
och pedagoger.  
 
I resultatet framgår att några av respondenterna tycker att dåliga kläder, brist på 
kläder och för tjocka kläder är ett hinder för att vistas utomhus. Flera av 
respondenterna ser vädret i kombination med bristande kläder som ett hinder för 
utomhuspedagogik. Några respondenter nämner även att sol och värme som ett 
hinder för att kunna gå ut. Enligt Brügge, Glantz och Svenning (1999) är det inte 
alltid lätt att använda sig av utomhuspedagogik som metod i förskolan för att det ofta 
saknas bra kläder för utevistelse. Enligt Granberg (2000) är oftast inte vädret ett 
hinder för utevistelse, men Granberg (2000) menar vidare att det är viktigt att både 
kläder och utevistelsens längd anpassas efter väder och vind. Granberg (2000) menar 
även att när det är varmt och soligt på sommaren är det viktigt att barnens hud 
skyddas mot solens ultravioletta strålar med kläder och solskyddsfaktor.  
 
Drougge (1997) och Ellneby (1999) tar upp att det blir bättre koncentration när man 
vistas utomhus eftersom det inte är något som stör dem där. Dock kunde två av våra 
respondenter se en nackdel med utomhuspedagogik att det kan vara svårt att samla 
och behålla fokuset i barngruppen när man är ute eftersom det är mycket i deras 
omgivning som kan störa dem.  
 
 

5.2.4 Utomhuspedagogikens påverkan på hälsan 
I denna rubrik svarar vi på vår femte och sista forskningsfråga som var hur kan man 
använda sig av utomhuspedagogik för att förbättra barns fysiska, psykiska och sociala 
hälsa? Vi börjar med den fysiska och går sen vidare till den psykiska för att avsluta 
med den sociala hälsan. 
 
I vårt resultat framkom att i och med utevistelse ökar den fysiska aktiviteten och på 
så sätt motverkar övervikt hos barn. En av respondenterna ser att utomhuspedagogik 
bidrar till att fetma och övervikt minskar. I resultatet framgår att en del av 
respondenterna ser en fördel med att gå ut eftersom smittorisken blir mycket mindre 
när man går ut. Flera respondenter lyfter även att utomhuspedagogik minskar risken 
för infektioner. Dahlgren och Sczcepanski (1997) och Küller (1998) säger att 
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utomhuspedagogik kan ge möjlighet till att förebygga fetma. Socialstyrelsen (2008), 
Granberg (2000) och Ellneby (1999) anser att smittorisken minskar när man är ute 
eftersom barnen då inte är lika nära varandra.  
 
I resultatet framgår att respondenterna tycker att astma och allergi inte är något 
hinder för utevistelse. Några av respondenterna anser att det är bra för barn med 
astma och allergi att vara ute mycket eftersom uteluften är bättre än luften inomhus. 
Norén-Björn (1993,a) menar att frisk luft kan bidra till att allergier minskar. 
Nordlund m.fl. (1997) menar att fysisk aktivitet utomhus förbättrar astma.  
 
Angående den psykiska hälsan tar två respondenter även upp att det är avkopplande 
och skönt att vara ute. En av respondenterna i vårt resultat lyfter att de flyttat ut 
rörelseaktiviteterna för att minska ljudnivån eftersom det blev för psykiskt 
påfrestande för barnen. En annan av våra respondenter lyfter även att 
koncentrationen blir bättre av att vistas mycket ute. Drougge (1997) anser att naturen 
ger total avkoppling vilket är bra eftersom det förekommer mycket stress i vardagen. 
Brügge m.fl. (1999) menar att utevistelse kan var en fördel eftersom tystnaden ute är 
en viktig motpol mot den höga ljudnivån som kan vara inomhus. Fagerström (2009) 
menar att förskoleverksamhet ute ger en ökande koncentrationsförmåga. 
 
I resultatet framgår att flera pedagoger ser att samspelet mellan barnen blir bättre 
utomhus och det blir även mindre konflikter. En av respondenterna tar även upp att 
det är lättare att hitta kamrater när man befinner sig ute. Drougge (1997) hävdar att 
det blir mindre konflikter när barnen befinner sig utomhus. Enligt Ericsson (2004) så 
skapas en social ordning i barngrupper men vid utevistelse så kan denna ordning 
brytas och invanda mönster brytas samt roller och relationer förändras. Genom att 
vara ute kan det även skapa en förståelse för andra barn i gruppen när deras 
färdigheter blir synliga. Ericsson hävdar vidare att aktiviteter som inne kan leda till 
att konflikter fungerar mer avslappnat utomhus, vilket även framgår i resultatet. 
 
I resultatet framgår också väldigt tydligt att alla tycker att det är bra att vara ute för 
att få en bättre hälsa. I resultatet framgår att barnen i de förskolor vi har gjort våra 
intervjuer är ute åtminstone en gång om dagen och på vissa ställen även fler gånger. 
Även Granberg (2000) och Fagerström (2009) anser att utevistelse är bra för hälsan. 
Johansson (2004) anser att barn är i större behov av utevistelse än vuxna tänker på.  
 
 

5.3 Diskussion 
Vårt syfte med studien var att ta reda på hur barns hälsa – fysiskt, psykiskt och 
socialt påverkas av att vistas utomhus. Detta vill vi nu återknyta till. 
 
Vårt resultat visar att utomhuspedagogik har en positiv påverkan på barns hälsa, 
både fysiskt, psykiskt och socialt.  Det framkom i vår studie och vi tror att den fysiska 
hälsan främjas genom att vara ute för att utomhus blir motorikträningen mer naturlig 
och den fysiska aktiviteten ökar. Genom den fysiska aktiviteten kan övervikt hos barn 
minska som både Dahlgren och Sczcepanski (1997) och Küller (1998) tar upp. Även 
våra respondenter tar upp att den fysiska aktiviteten ökar och att övervikten kan 
minska genom utevistelse. Vi håller verkligen med om att barnen har stort behov av 
rörelseaktivitet. Vår uppfattning är att många förskolor har många barn som ska 
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vistas i relativt små lokaler och då tycker vi att det är utmärkt att ha rörelseaktiviteter 
utomhus, där finns det obegränsat med utrymme.  
 
Vi tror att smittorisken minskar i och med den friska luften och det stora utrymme 
som finns utomhus, vilket även vårt resultat visar. Men vi tycker även att det är 
viktigt med en bra ventilation inomhus under de stunder gruppen befinner sig inne 
för att barnen ska må bra. Resultatet visar att många av våra respondenter tycker att 
det är bra för barn med astma att komma ut. Vi håller med om att luften är bättre 
utomhus än inomhus, vi tror att barn med astma och allergi mår bra av att vistas ute 
men det är viktigt att medicinera när det är pollentider. Vårt resultat visar att den 
psykiska hälsan blir bättre utomhus genom att koncentrationen blir bättre, ljudnivån 
blir lägre och det är avkopplande från stress som både Drougge (1997) och Brügge 
m.fl. (1999) tar upp. Vi håller med om att det utomhus finns mer plats och att 
ljudnivån inte blir lika påtaglig.  Utomhuspedagogik främjar även det sociala 
samspelet i gruppen och det blir mindre konflikter, vilket framkom i vårt resultat. Ute 
finns det även mer plats för varje barn vilket gör att de inte behöver vara på varandra 
vilket vi tycker är bra och vi tror att det är därför det inte blir lika många konflikter 
utomhus.   
 
Vi tycker att barnens hälsa ska prioriteras dels för att de ska kunna lära och utvecklas 
samt att det är de som är samhällets framtid. Nordlund m.fl. (1997) anser att skolans 
viktigaste uppdrag är att öka barns hälsa. Vi tycker också att förskolan har en stor del 
i att öka barnens hälsa och då framförallt genom mycket utevistelse. Eftersom vi 
genom vårt resultat och genom den litteratur vi läst sett att utomhuspedagogik har en 
positiv påverkan på barns hälsa och utveckling tycker vi att det är bra att vara ute 
mycket. 
 
I vårt resultat framkom det att de flesta såg hälsa som att må bra och att det handlar 
om att se kroppen som en helhet både psykiskt och fysiskt och att röra på sig. Vi 
håller med om att hälsa inte bara handlar om frånvaro av sjukdom utan att det 
handlar om hela människan. Hela människan tycker vi innebär det psykiska, fysiska 
och sociala som även Världshälsoorganisationen ger som definition på hälsa. De 
flesta respondenterna tyckte att hälsan hos barnen var god. Vi tror dock att det ibland 
kan vara tillfällen då det går mycket sjukdomar och perioder när det är rätt lugnt och 
även perioder när alla är friska. Vi tror att pedagogerna kanske tolkade frågan som 
hur sjukfrånvaron var just nu och att det kanske är en lugn period nu. Men några kan 
även ha sett det generellt över hela året. Vi tycker även att en del barn kanske inte är 
sjukfrånvarande men att det kan må dåligt psykiskt istället men att det inte påverkar 
sjukfrånvaron. Det framkom även i vårt resultat att samtliga pedagoger i resultatet 
var ute minst en gång om dagen med barngruppen men många av pedagogerna var 
missnöjda med sina gårdar. Vi tycker att barn absolut ska vara ute minst två timmar 
om dagen som Bremberg (1998) tar upp och vi gläds i att pedagogerna också ser en 
självklarhet i att barnen ska vara ute mycket. Vi kan förstå att gården inte alltid lockar 
pedagoger och barn att gå ut. Många av de gårdar som vi såg var mycket kala och 
innehöll inte så mycket varierad terräng. Dock skulle vi önska att alla förskolor skulle 
få ha en stor och varierad gård för barnen att leka på. Det framkom vidare i vårt 
resultat att många av pedagogerna valde att gå till skogen med barnen istället för att 
stanna på gården. Vi tycker att det är bra att gå ut i skogen dels för att där finns det 
inget förutbestämt sätt att leka med det man hittar och för att barnen får träna sin 
motorik på ett naturligt sätt där.  
 



30 
 

Avslutningsvis så tycker vi att det är viktigt att vara ute mycket med barnen både i 
förskolan och på fritiden. Vi kommer att ta med oss de erfarenheter vi fått under 
denna studies gång och ha det som en stor del i vår framtida pedagogiska 
verksamhet. Det som har framkommit i vårt resultat tycker vi att vi kan få 
användning av i vår profession för att vi har insett vikten av att arbeta med barns 
hälsa samt vikten av att vara ute. Läroplanen (Lpfö98, Utbildningsdepartementet 
1998) säger att förskolan ska värna om barns hälsa och välbefinnande och vårt 
resultat visar på att utevistelse främjar barns hälsa. Därför ser vi att det är av stor vikt 
att fokusera mycket på utevistelse vilket även resultatet visar. Vi kommer använda 
oss av många aktiviteter ute samt låta barnen utvecklas i naturliga miljön. Vi har sett 
att förskolegårdens utformning också är viktig för barns hälsa därför kommer vi 
försöka vara med och utforma gården för att den ska vara varierad och innehålla både 
naturliga och konstruerade miljöer.  
 
 

5.4 Slutsatser 
Slutsatsen av vår studie blir att alla respondenter ser att utevistelse och hälsa hör 
ihop på ett tydligt sätt. De tyckte att det var självklart att gå ut minst en gång om 
dagen och gärna fler gånger. Vi har vidare i vår studie kommit fram till att barnen kan 
lära sig mycket ute och att hälsa både fysiskt, psykiskt och socialt påverkas positivt.  
 

5.5 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi diskuterat att det skulle vara intressant att få mer 
synvinklar ifrån vården. Då framförallt från barnavårdscentralen eftersom det är de 
som har den största kontakten med barn i förskoleåldern. Vi tycker även att det skulle 
vara intressant att undersöka barns upplevelse av utevistelse och utomhuspedagogik 
för att se hur man kan utforma utemiljön efter barnens behov. Vi tycker även att det 
skulle vara intressant att se om det finns mer forskning om hur den psykiska och 
sociala hälsan påverkas av utevistelse. Den information som vi hittade tog mest upp 
om den fysiska hälsans påverkan. 
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Bilaga A. Missivbrev 

 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som nu skriver vårt 
examensarbete inom ämnet pedagogik. Vi som deltar i studien är Magdalena 
Bolmhagen och Angelica Nilsson. Vi har valt att skriva om utomhuspedagogik. Vårt 
syfte med undersökningen är att ta reda på hur barns hälsa - fysiskt, psykiskt och 
socialt påverkas av att vistas utomhus. Vi tycker att det är ett intressant ämne 
eftersom det pratas mycket om hälsa samt att utomhuspedagogik har blivit ett vanligt 
arbetssätt. Vi har valt att rikta in oss på lärare i förskolan för att undersöka deras syn 
på hälsa och utomhuspedagogik. Vi kommer även rikta oss till Barnhälsovården för 
att ta reda på hur barns hälsa ser ut. Barnhälsovården har störst insikt i hälsan hos 
barn. Lärare i förskolan har störst insikt i barns vardag. I förskolan tillbringar barnen 
mycket tid utomhus. 
 
För att ta reda på syftet med undersökningen kommer vi använda oss utav intervjuer. 
Vi är övertygade om att ni respondenter har stor erfarenhet och kan bidra med viktiga 
kunskaper till vår studie.  
 
Vi tar hänsyn till de etniska principerna och informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och deltagandet kan avbrytas när som helst.  
Ni respondenter kommer att vara anonyma. Vi planerar att genomföra intervjuerna 
under vecka 14 och 15, 2010. Intervjuerna kommer att bandas för att inte gå miste om 
värdefull information. Bandningen kommer att transkriberas och när arbetet är klart 
förstörs inspelningarna. Resultatet kommer att redovisas i det slutgiltiga arbetet som 
läggs upp på högskolans databas DIVA. 
 
Vi är tacksamma för Er medverkan och hoppas att höra ifrån er inom den närmaste 
veckan. Vid frågor är Ni välkomna att höra av er till oss.  
 
Magdalena Bolmhagen: msn07004@student.mdh.se 
Angelica Nilsson: ann07002@student.mdh.se 
 
Handledare Laila Niklasson: laila.niklasson@mdh.se 
 
 

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga B. Intervjufrågor till pedagoger på förskolan 

 
 

1. Hur länge har du arbetat på förskolan? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Ålder? 
4. Vad är hälsa för dig? 
5. Hur anser du att hälsan hos barnen är? 
6. Hur stor sjukfrånvaro är det bland barnen på avdelningen? 
7. Vilka är de vanligaste sjukdomarna hos barnen på avdelningen?  
8. Hur arbetar ni med hälsofrågan? På vilket sätt? 
9. Vilka kontakter har ni med barnhälsovården? 
10. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som något som berör det psykiska, 

fysiska och sociala, hur ser du på det? 
11. Hur är dynamiken i barngruppen?  
12. Hur ser du på hälsa i förhållande till barns utevistelse? 
13. Hur gör ni med barn som har astma eller är allergiska vad gäller utevistelse?  
14. Finns det andra hinder hos barn som är viktigt att ha i baktankarna gällande 

utevistelse? 
15. Hur ser du på utemiljön? 
16. Vad är utomhuspedagogik för dig?  
17. Vilka mål och syften har ni med utomhuspedagogiken? 
18. Vilka fördelar ser du med utomhuspedagogik? 
19. Vilka nackdelar ser du med utomhuspedagogik? 
20. Var är ni när ni är ute? 
21. Hur är förskolegården konstruerad? 
22. Hur använder ni er av utemiljön? 
23. Hur ofta är ni ute? 
24. Vad är anledningen till att ni går ut? 
25. Vad gör ni när ni är ute? 
26. Vad har du för uppfattning på barns utevistelse på fritiden?  
27. Märker Ni någon skillnad på en dag då barnen har varit ute flera timmar och 

en dag då barnen bara varit inomhus? 
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Bilaga C. Intervjufrågor till personal på Barnhälsovården 
 

1. Hur länge har du arbetat på Barnhälsovården? 
2. Din utbildning och ålder? 
3. Hur definierar du hälsa? 
4. Världshälsoorganisationen definierar hälsa som berör det psykiska, fysiska och 

sociala, hur ser du på det? 
5. Hur ser förskolebarns hälsa ut idag? 
6. Vilka sjukdomar förekommer mest bland förskolebarnen? 
7. Hur kan man förebygga barns ohälsa? 
8. Hur ser du på utevistelse i förhållande till barns hälsa? 
9. Barn som har astma eller allergi, kan utevistelse ha en negativ påverkan på 

deras hälsa? 
10. Finns det andra hinder hos barn som är viktigt att ha i baktankarna gällande 

utevistelse? 
11. Har ni något samarbete/kontakt med förskolorna? 
12. Skulle ni vilja ha mer samarbete med förskolorna? 
13. Hur arbetar ni med kontakten med förskolorna? 
14. Hur arbetar ni med hälsofrågan för barn i förskola? 
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