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ABSTRACT 

Helena Gränsmark & Eva-Lena Åkerblom 

Naturens betydelse för barns hälsa 

The effect of nature on children´s health                                                            Antal sidor: 30 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka naturens betydelse för barns hälsa. På två förskolor 

har vi undersökt både naturförskolegrupper och traditionella förskolegrupper. Vi valde olika 

metoder som jämfördes med varandra och litteratur/tidigare forskning. Vi har försökt förstå och 

tolkat de olika uppgifter vi fått fram via litteratur, barnobservationer, barnintervjuer, 

pedagogenkäter samt närvarostatistik. Genom dessa har vi fått svar på våra frågor om naturens 

koppling till barns hälsa och deras möjlighet till rekreation genom leken. Vår data visar att 

barnen var kreativa och fann harmoni i naturen vilket också litteraturen säger. Likaså fann vi att 

naturförskolegruppens barn var friskare än den traditionella förskolegruppens barn. Barn mår 

bra av att vistas i naturen vilket vår studie visar.  
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1 Inledning  

�Om någon frågar mig�, skrev Astrid Lindgren, vad jag minns från barndomstiden så är min första tanke 

ändå inte människorna. Utan naturen som omslöt mina dagar då och fyllde dem så intensivt att man som 

vuxen knappast kan fatta det. Stenar och träd, de stod oss nära nästan som levande väsen, och naturen var 

det som hägnade och närde våra lekar och drömmar� (Krantz 2007: 26). 

Vårt intresse för naturens betydelse, gällande barns hälsa och rekreation, väcktes då vi gick den 

valbara kursen "Skogens skatter" 20p på Växjö universitet under sommar � och höstterminen 

2004. I media kan vi läsa om naturens betydelse när det gäller människors välbefinnande. Det 

gör att vi reflekterar kring olika frågor: Varför har naturens betydelse vid t ex stressrehabilitering 

blivit så aktuell när det gäller människors hälsa? Varför har barns ohälsa som t ex stress och 

diabetes ökat i dagens samhälle? Kan det bero på vårt individualistiska kunskaps- och 

mediesamhälle? Detta är viktiga frågor som gör att vi i vårt examensarbete vill undersöka och 

belysa naturens betydelse för barns välbefinnande. Detta anser vi är ett relevant ämne inom vårt 

yrkesområde. När det gäller vårt uppdrag i Lpfö 98 (2006) angående barn och natur står det bl a: 
 

�Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, samt 

utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga 

fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur� (s 9). 

�Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö� (s 7).  
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1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka naturens betydelse för barns hälsa.  

Frågeställningarna att besvara är: 

Vilken betydelse har naturen för barns hälsa?  

På vilket sätt kan barn finna rekreation i naturen? 

 

1.2 Definition  

Hälsa: Hälsa kommer från ordet hel som har nära anknytning till ordet lycka. Hälsa är ett 

tillstånd då en människa upplever att hon mår bra, fysiskt, psykiskt och socialt. Det innebär inte 

bara frånvaro av sjukdom och handikapp utan att vara frisk och må bra på alla sätt. Denna syn på 

hälsa, som bygger på WHO: s (Världshälsoorganisationens) definition, tar hänsyn till hela 

människans situation (Nationalencyklopedin Multimedia 2000).  

Rekreation: Rekreation betyder att människan återhämtar sina krafter genom att vistas i 

avkopplande miljö (Nationalencyklopedin Multimedia 2000).  

Stress: Ordet stress betyder tryck eller spänning. Stress orsakas av olika psykiska och fysiska 

påfrestningar, ofta på grund av tidsbrist och för hög arbetsbelastning. Positiv stress är när det 

råder balans mellan krav och vår förmåga att lösa dem. Negativ stress upplevs då kraven är för 

högt eller för lågt ställda (Nationalencyklopedin Multimedia 2000).  
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2 Litteraturgenomgång  

Vi har delat in litteraturgenomgången i rubriker som handlar om barns hälsa och rekreation i 

naturen. Dessa rubriker har vi gjort utifrån vårt syfte. 

 

2.1 Barns hälsa  

Norling (2001) skriver att forskning har visat att den bästa vägen till ett friskare liv går genom en 

livsstil som är starkt knuten till naturen, där många reaktioner på stress såsom 

koncentrationssvårigheter, värk, trötthet och depression minskar då vi rör oss i naturen. Psykisk 

ohälsa blir allt vanligare och behandlingen är dyr och tidskrävande. Sjukvården kan endast till 

viss del hjälpa dessa patienter. Det har visat sig att större delen av vården sker i form av 

egenvård. Forskning har visat att behandling kopplad till naturupplevelser är en snabbare och 

mer långvarig behandlingsmetod. Författaren menar att grönområden gynnar framför allt barn, 

som blir mer kreativa, får förbättrad motorik, har lättare att klara infektioner, allergier och 

återhämtar sig fortare från stress. Norling (aa) skriver också att sjuttiofem procent av 

befolkningen har fått sitt intresse för naturen redan som barn och då oftast tillsammans med sina 

föräldrar.  

Ungefär 1000 avhandlingar i världen visar enligt Claesdotter (2005b) att rörelse och utevistelse 

minskar infektioner och att puls och blodtryck blir lägre. Hjärnans stresshormon sjunker i en 

variationsrik naturmiljö och går upp vid stress och högt ljud, vilket minskar förmågan att minnas. 

Det innebär att naturen har en läkande effekt för att motverka stress och 

koncentrationssvårigheter. Rörelse och utevistelse är också bra för bentätheten, vilket minskar 

risken för benbrott. Människan blir mer fridfull, lättsammare och mindre konfliktbenägen av att 

vistas ute i naturen. Alla barn mår väl ute i naturen. I FN: s konvention om barns rättigheter 

skulle rätten att få vistas i naturen stå inskrivet. Detta borde även vara mycket tydligare inskrivet 

i läroplanerna.  

Ellneby (1999) beskriver att stress och stillasittande liv, alltmer pekas ut som en risk för 

folkhälsan. Vi har hittat botemedel mot många sjukdomar, men mot hjärnstress har vi inte 

lyckats finna bot, trots att det anses bli kommande generationers främsta dödsorsak enligt 

forskarna. Grahn (1997) skriver att forskning har visat att naturen har en positiv betydelse för 

människan. 
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Norling (2001) skriver att vårt förändrade levnadssätt gör att fysisk ohälsa, bland annat övervikt, 

diabetes och ledbesvär har ökat. Dagens sätt att leva framkallar samma stressreaktioner som hos 

våra förfäder, men våra problem kan oftast inte lösas med hårt arbete vilket våra förfäder gjorde.  

Utsätts barnen för mer stress i dagens samhälle? undrar Ellneby (1999). Det kan vara svårt att 

svara på skriver hon eftersom vi inte uppmärksammat barnens signaler av stress tidigare utan har 

valt att tolka deras svårigheter utifrån miljöpåverkan eller att de inte förstår bättre. Deras 

otrygghet gör att de blir oroliga och kan utveckla stressymtom. Författaren menar att stressade 

barn inte kan hantera alla intryck och all information. Samhällets höga tempo när det gäller 

reklam och information, gör att det är svårt för barnen att förstå det som händer omkring dem. 

Det har blivit vanligare menar Ellneby (2006) att barn visar tecken på ängslan, aggressioner och 

likgiltighet och att detta ofta beror på att de blir utsatta för stress. De behöver vuxna som i leken 

förstår och tolkar deras behov av rörelse och beröring och på sätt hjälper dem att minska risken 

för stress. Författaren skriver att om barnen är ute och rör på sig varje dag mår de bra. I naturen 

utvecklas och utmanas motoriken, barnen får mer plats för lek och rörelse, dessutom är ljudnivån 

betydligt lägre ute än inne. Genom att vistas mycket utomhus minskas stressen och det blir 

lättare för barnen att koncentrera sig och använda sin kreativitet.  

Kylin (2004) skriver i sin avhandling om betydelsen av att ha med barnen tidigt i planeringen av 

utemiljön. För att få förståelse av hur miljön kan utformas så att den passar barnens behov menar 

författaren att detta ska ske i samförstånd mellan planerare och barn på den aktuella platsen. 

Enligt Nilsson (2003) har lek och rekreation i naturmiljöer en väsentlig roll eftersom det är bra 

för vårt hälsostillstånd. Under barndomstiden är det bra att få upplevelser i naturen. Inom 

miljöpsykologin menar forskarna att naturupplevelserna har stor betydelse för barns förmåga att 

lära. När barnen leker eller befinner sig ute i naturen får de mycket lärdom om naturen och detta 

innebär att de lättare kan koncentrera sig. Barnen känner inga krav på sig när de är ute i naturen, 

där får de känslan av frihet.  

Ellneby (2006) skriver i likhet med Nilsson (2003) att när barnen är utomhus blir de friskare. Vid 

studier av sjukfrånvaron av förskolebarn har det visat sig att de lite äldre barnen som hade varit 

mer ute hade färre sjukdagar till skillnad mot barngruppen som varit mest inne. Författaren anser 

att med tanke på utevistelsens nyttiga följder skulle det vara en hjälp om kommunernas planerare 

verkar för att barnen tillbringar mer tid utomhus och erbjuder dem naturgårdar med mycket 

växter. Barn som leker på förskolegårdar där det inte finns någon naturmiljö utvecklas inte så bra 

i jämförelse med de barn som har tillgång till en naturgård med mycket växter och träd. 
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Barn blir mer inspirerade till att röra sig om de har större utrymme på en förskolegård där det 

finns buskar och träd m m. Lekens kvalité är bättre i naturmiljöer och detta i sin tur leder till att 

barnen gillar dessa miljöer bättre och vill vara ute mer. 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att genom leken övar barnen upp sin kreativitet och får 

därigenom utlopp för sin fantasi. Barn måste ha vuxna som hjälper dem att känna sig trygga i 

naturen och som kan se möjligheter. Författaren menar att: 

�Leken behöver uppmuntran och näring. Leken behöver vuxna som pratar lekens språk, som är barnens 

språk� (s 143).  

2.2 Rekreation i naturen 

Nilsson (2003) skriver att naturmiljön är mest avstressande enligt forskning. I naturen känner vi 

inga krav. Skillnaden mellan ett litet skogsparti och en klätterställning är att träddungen blir det 

som barnen gör den till, medan klätterställningens möjligheter är förutbestämd och begränsad.  

Grahn (1985) beskriver vårt behov av rekreation och menar att vi kan få det genom våra parker 

och naturen. Författaren menar att förskolebarnen behöver en variationsrik utemiljö där de kan 

röra sig fritt, där kroppen stärks och där de får möjlighet att testa sin uppfattning av verkligheten. 

Barn ska kunna skapa egna lekutrymmen i naturen, där de kan få leka ostört, där vi vuxna finns 

men inte alltid syns. Barns lekområde bör inbjuda till rörelse och fantasilekar.  

Forskning visar enligt Ellneby (1999) att vistelse i naturen gör att vi känner lugn och ro i vår 

alltmer stressiga vardag. Forskarna menar att även barnen genom sin lek kan finna lugn och ro i 

naturen eftersom de har större svängrum där. Naturen ger barnen möjlighet att använda alla sina 

sinnen samtidigt som rörelselekar får fritt utrymme. Människan blir stressad när de inte får 

tillfällen till naturvistelse eftersom vi från vår begynnelse är gjorda för att bo nära naturen. En 

sjukhusstudie har visat att naturområden och parker har en läkande effekt på hälsan. Ellneby 

(1999) skriver att fler vuxna och mindre barngrupper samt mycket utevistelse är bra medel för att 

motverka stress. Författaren skriver även att sänkt ljudnivå, tid för ostörd lek och hjälp med att 

uttrycka och bearbeta känslor påverkas positivt genom detta. Enligt Ellneby (2006) vistas barn 

stor del av dagen i allt större barngrupper, vilket innebär alltför mycket ljud, stimulans och för 

många människor. Barn behöver lära sig koppla av. Det gäller att skapa balans mellan aktivitet 

och vila. Andersson (1999:83) anser:  

�Återerövra långsamheten! Vi måste få tid att tänka och att bara få vara.�  
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Enligt Lpfö 98 (2006:5):  

�Barn skall få möjlighet att iaktta och reflektera.� 

Stress anses bero på bristande tid och oförmåga att påverka vår egen situation. Vi är olika och 

har inte samma förmåga att känna stress. Det är vi vuxna som ger upphov till stress hos barn och 

det är bara vi som kan ändra på det. Många vuxna söker rekreation i naturen eller genom någon 

sportslig aktivitet. Vuxna är ansvariga för hur barnen mår. Det leder till att vi måste ta bort den 

stress som är skadlig för barnens hälsa. De måste få stöd av oss vuxna när det gäller att klara av 

oundviklig stress och i likhet med vuxnas erfarenheter lära dem uppleva rekreation skriver 

Ellneby (1999).  

Orlick och Solin (2000) har skrivit ett underlag för olika livsfärdighetsövningar. De vill visa på 

möjligheter istället för hinder. I en studie där barn från Sverige och Kanada deltog, visade det sig 

att dessa barn redan efter 10 veckor hade fått kroppspulsen sänkt efter att ha utövat 

livsfärdighetsövningarna. De visade sig också ha bättre ork, sov bättre och var mindre irriterade. 

Författarna uttrycker att det finns två avgörande faktorer för att minska stressen hos barn. Det 

första är att skapa en fysisk och psykisk bra miljö som hjälper barnen att utveckla en positiv och 

balanserad syn att bära med sig så de kan uppleva mer glädje, egenkontroll och därmed minska 

stressen. Det andra är att hjälpa barnen att handskas med den stress de upplever genom att hjälpa 

dem undvika onödig stress och destruktivt beteende. Det blir då viktigt att stärka deras självbild 

genom att bekräfta och uppmuntra dem. Det blir också viktigt att hjälpa dem att inte fastna i 

småbekymmer och sådant som står utanför deras kontroll. Detta innebär att vi lär barnen att 

tänka positivt och lägga energin på det de kan påverka för att slippa oroa sig för det som de är 

maktlösa inför. 

Åkerblom (2005) skriver att naturen runt förskolan ska kunna erbjuda barnen lugn och ro, där de 

kan uppleva naturens växlingar, vilket är bra för deras hälsa. Barnen lär sig att känna ansvar 

tillsammans med andra och får på så sätt förståelse för den kunskap de erövrar. Grahn (1997) 

skriver också om naturens betydelse till rekreation i en stressig vardag. Han menar att naturen 

hjälper oss att se sammanhang och förstå våra egna handlingar.  

Barn och vuxna använder inte utemiljön på samma sätt menar Ellneby (1999) och därför tänker 

barn och vuxna olika om utemiljön. Barn vill hoppa, klättra, gräva, de tycker om blommor och 

djur och de bygger kojor. De behöver utmaningar och spänning, men de vill också kunna vara 

ifred. Barn utvecklar sina sinnen och grovmotorik i utemiljön. Barn har behov av och gillar att 

vara ute, men många gånger har de inte tillräckligt med rörelseutrymme. 
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Barns planerade utemiljöer består mest av lekredskap som har ett visst syfte, där barnens 

kreativitet och fantasi hindras istället för att ge stimulans och utmaningar. 

Lenninger & Olsson (2006) anser att ritade miljöer är attraktivt för våra ögon men de stimulerar 

inte våra övriga sinnen. Stimulans av våra sinnen uppstår om det finns en miljö som har stora 

utrymmen, grönska och rikligt med naturmaterial. En sådan miljö blir mer intressant för barnen 

eftersom den skapar både utmaningar och mer möjlighet att röra på sig. Det blir en bättre 

gemenskap mellan barn och vuxna om alla uppfattar miljön som behaglig och attraktiv.  

Barnen får ökat självförtroende när de känner sig hemmastadda i sin utemiljö enligt Lenninger & 

Olsson (2006). På det sättet blir barnen självständiga individer. Författarna menar att på 

förskolorna är pedagogerna ute med barnen för att de ska få frisk luft, leka och röra på sig. 

Utemiljön upplevs även lugnare gentemot innemiljön. Pedagogerna ser även att barnen leker 

mera kreativt ute. Det blir färre konflikter och barnen är gladare. Även Norling (2001) skriver att 

barn som leker mycket utomhus får bättre motorik och fantasi. De rör sig mer och har lättare för 

att koncentrera sig än barn som vistas inne större delen av dagen. I dagens samhälle får barn en 

större mängd information via media t ex dator och TV. Författaren menar att detta och andra 

stillasittande aktiviteter gör att vi rör oss mindre och då mår vi allt sämre.  

Även Claesdotter (2005a) skriver om barnens självkänsla och uttrycker att barnen får mer 

svängrum vid utevistelse. De måste själva reda ut konflikter eftersom de inte är nära några 

vuxna. På detta sätt blir de mer oberoende och de får upplevelser av situationer där de får ta eget 

ansvar. Björkman (2005) skriver att hjärnan är aktiv i en fin och ljus omgivning där man kan 

känna dofter. Författaren menar också att det krävs rörelseträning i förskola och skola när det 

gäller barns mentala utveckling. Barnens skaparförmåga blir mindre om de hindras från att röra 

på sig. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att barn lär och förstår genom leken. Det 

är svårt att skilja på lärandet från leken då barnen genom utforskandet i leken lär sig förstå 

omvärlden. Leken hjälper barnen att utvecklas såväl socialt som känslomässigt, intellektuellt och 

motoriskt. 

Enligt Ellneby (1999) har leken stor betydelse för barn eftersom den utvecklar deras 

skaparförmåga och minskar stress. Barn som inte hinner leka blir stressade och därför är det 

nyttigt för barn att leka. Lenninger & Olsson (2006) anser att en bra utemiljö för barnens lek är 

när det finns svängrum och där flera barn kan leka samtidigt. I denna miljö kan barnen få utlopp 

både när det gäller sin rörelse- och skaparförmåga. Barnen kan även när det är stökigt hitta en 

egen plats där de upplever lugn och ro. 
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På dessa platser kanske det finns insekter och vatten som väcker barnens intresse och det 

väsentligaste för barnen blir då deras gemenskap med naturen. Det förekommer inte så många 

konflikter bland barnen ute i naturen eftersom det finns gott om naturmaterial t ex löv och kottar 

som minskar konkurrensen mellan saker och barn. Detta gäller också konflikterna mellan barn 

och vuxna då det inte finns samma behov av att städa lika ofta i naturområdet som t ex på 

förskolegården. Barnen leker längre stunder ute i naturen och naturmaterialet som är deras 

redskap får vara kvar. Författaren betonar att det är i naturen som barnen kan fantisera och skapa 

för att i nästa stund komma på något nytt utan att ha ett specifikt mål för ögonen. Dessa 

aktiviteter tillsammans med de rörliga lekarna kan bli betydelsefulla minnen i livet. 

Lenninger & Olsson (2006) menar att de vilda lekarna har stor betydelse angående 

begreppsuppfattningen, koordinations- och tankeförmågan. De är betydelsefulla och därför ska 

vi inte hejda barnen vid sådana leksituationer. Författarna skriver även om barnens kunnighet 

angående det estetiska i naturen:  

�De uppmärksammar genom sina sinnen skiftningar i bladverk mot himlen, lövsus och solglitter i 

vattensamlingar. Sinnligheten fyller dem med lustfyllda känslor. Känslan för tid och rum försvinner för 

stunden och fantasin flödar� (s 20).  
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3 Metod  

I vår metoddel beskriver vi våra metoder, vilka grupper som har ingått i vår undersökning, vårt 

tillvägagångssätt, databearbetning, tillförlitlighet, samt etiska ställningsstaganden. Till grund för 

vårt arbete har vi gjort en omfattande litteraturundersökning. 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Vi har utfört vår undersökning med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Patel 

& Davidson (2003) innebär en kvalitativ undersökningsmetod att vi använder oss av 

anteckningar från intervjuer eller observationer. Fördelen med en kvalitativ metod är att kunna 

bearbeta det material som ligger till grund för forskningen, genom att analysera texten under 

arbetets gång och därigenom arbeta vidare och utveckla förståelsen för ämnet. Nackdelen är att 

det är upp till forskaren att tolka det materialet som bearbetas. Kvantitativ metod ger enligt 

författarna inte utrymme åt egna tolkningar, utan bygger enbart på statistik.  

3.1.1 Barnobservationer 

Barnobservationerna har skett med löpande protokoll och är av ostrukturerad karaktär. Patel & 

Davidson (2003) menar att ostrukturerade observationer innebär att all information antecknas 

med hjälp av stödord för att få så mycket information som möjligt. Vid observationerna valde vi 

att inte själva delta, samt att vara för barnen en okänd observatör. Vi ville påverka barnens 

beteende så lite som möjligt. Genom våra barnobservationer har vi velat titta på om barnen 

upplevs vara mer kreativa samt om de är lugnare och mer harmoniska i någon av miljöerna. Vi 

ville också jämföra det vi sett med vad barnen själva upplevde via intervjusvaren, för att få 

kunskap om deras egna upplevelser kring utevistelsen.  

3.1.2 Barnintervjuer 

Vi valde strukturerade samtal med öppna frågor. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2004) är det samtalsämnet och hur frågorna är formulerade som är det viktigaste i det 

strukturerade samtalet. När det gäller skillnaden mellan öppna och slutna frågor menar Bryman 

(2002) att vid på öppna frågor får intervjupersonen själv välja svaret men vid slutna frågor 

presenteras ett antal bestämda svarsalternativ som någon annan valt ut. 
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3.1.3 Pedagogenkäter  

Vi har lämnat ut enkäter till pedagogerna, med öppna, strukturerade frågor, vilket är en kvalitativ 

metod. Enkäterna gjordes anonymt. Patel & Davidson (2003) skriver att med anonymt menas att 

vi inte på något sätt ska kunna identifiera personen som lämnat in enkäten. Bryman (2002) 

menar att fördelen med en enkät jämfört med intervjuer är bl a att de passar intervjupersonerna 

bättre eftersom de kan besvara dem när de själva har möjlighet. Nackdelen med en enkät jämfört 

med intervjuer kan bl a vara att det inte finns någon närvarande som kan hjälpa till om 

intervjupersonerna tycker att någon fråga är svår att besvara.  

3.1.4 Närvarostatistik  

Vi har i denna undersökning använt oss av en kvantitativ metod där vi har tittat på barnens 

närvarostatistik angående deras sjukfrånvarodagar. Patel & Davidsson (2003) menar att vid en 

kvantitativ undersökning använder vi oss av mätning av något slag. 

3.2 Undersökningsgrupper  

Det ingår två förskolor i vår undersökning och de är belägna i en mindre stad. På en förskola har 
vi tre undersökningsgrupper: en traditionell förskolegrupp, 20 barn (födda 2001-2006) och två 
naturförskolegrupper, 19 respektive 18 barn (födda 2001-2002). De två naturförskolegrupperna 
byts om att vistas ute på naturförskolan där de också har tillgång till ett hus. På en förskola har vi 
enbart en undersökningsgrupp som är en traditionell förskolegrupp, 14 barn (födda 2001-2002).  

 
Undersökningsgrupper Undersökningsmetoder 

 Barnobservation    
förskolegården 

Barnobservation    
naturförskolan 

Barnintervjuer
Två barn/grupp 

Pedagogenkäter Närvaro-     
statistik 

Traditionell förskolegrupp       
20 barn (födda 2001-2006)           
Fem pedagoger  

 

X 
  

X 
 

X 
 

Naturförskolegrupp                  
19 barn (födda 2001-2002)           
Tre pedagoger 

 

X 

  

X 
 

X 
 

Naturförskolegrupp                  
18 barn (födda 2001-2002)           
Tre pedagoger 

 

 
 

X 

 

X 

 

X 
 

X 

Traditionell förskolegrupp        
14 barn (födda 2001-2002) 

 

     

X 

(Fig. 1) Illustration över undersökningsgrupper och undersökningsmetoder 
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3.3 Beskrivning av tillvägagångssätt 

När det gäller litteraturgenomgången har vi använt oss av böcker som vi har lånat på våra lokala 

bibliotek och olika universitetsbiblioteket. Vi har också hämtat information om litteratur via 

Internet och referenslistor från aktuella böcker. Förutom litteraturen har våra 

undersökningsmetoder varit: barnobservationer, barnintervjuer, pedagogenkäter samt 

närvarostatistik.  

Vi informerade förskolechefen muntligt och vi fick medgivande angående vårt examensarbetes 

undersökningsmetoder Vi har i god tid delat ut skriftlig information (bilaga 1) till föräldrarna 

som därigenom kunnat välja om de vill att deras barn deltar i undersökningen när det gäller 

barnobservationer och barnintervjuer. Vi valde att observera uteleken i tre barngrupper: 

traditionella förskolegruppens utelek på förskolegården, naturförskolegruppens lek på 

förskolegården samt naturförskolegruppens lek ute på naturförskolan. Observationerna gjordes 

på vardera en timma. Antalet barn skiftade i de olika grupperna, då deras sätt att leka styrde 

observationerna. Direkt efter observationerna valde vi att intervjua barnen. 

Vid barnintervjuerna (bilaga 2) använde vi oss enbart av anteckningar. Bandupptagning som vi 

hade skrivit om i den skriftliga informationen till föräldrarna valde vi bort. Vi provtestade våra 

intervjufrågor med hjälp av bandspelare med några barn innan intervjun och upptäckte att barnen 

var lite för intresserade av bandspelaren och hade svårt att fokusera på intervjun. 

Barnintervjuerna gjordes med två av barnen från de tre observationsgrupperna, vilket inneburit 

sex barn födda 2001-2002. Barnen blev tillfrågade innan intervjuerna om vi fick ställa frågor till 

dem. Vi valde enskilda intervjuer för att inte barnen skulle påverkas av varandras svar. Barnen 

fick svara fritt på strukturerade och öppna frågor. 

När det gäller pedagogerna var vår tanke från början att vi skulle intervjua en pedagog från varje 

barngrupp, men vi valde bort detta och lämnade istället ut anonyma enkäter till samtliga 

pedagoger i barngrupperna. Vi ansåg att vi skulle få fler uppriktiga svar om vi lämnade ut 

anonyma enkäter, samt att pedagogerna i lugn och ro kunde besvara frågorna. Vi gav 

pedagogerna i de tre barngrupperna enkätfrågor (bilaga 4), vilket inneburit elva enkäter, som de 

fick besvara anonymt. Pedagogerna har i samband med enkäten fått skriftlig information (bilaga 

3) om vårt syfte med undersökningen.  
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Vi har också valt att jämföra närvarostatistiken angående barns sjukfrånvaro två månader, 

februari och mars, mellan en naturförskolegrupp och en traditionell förskolegrupp. När det gäller 

barnens (födda 2001-2002) närvarostatistik tog vi kontakt med två förskolechefer, en på vardera 

förskola. En chef pratade vi muntligt med och vi fick tillgång till dagjournalen för att titta på 

barnens sjukfrånvarodagar gällande 18 barn under två månader, februari och mars. Den andra 

chefen pratade vi med via telefon och hon/han ringde upp efter en vecka och delgav oss övrig 

frånvaro och sjukfrånvaro gällande 14 barn under månaderna, februari och mars. Vi vill jämföra 

och undersöka om det finns någon skillnad när det gäller barns sjukfrånvaro mellan 

naturförskolegruppen och den traditionella förskolegruppen. 

3.4 Databearbetning  

Vi skrev ner anteckningarna (löpande protokoll) angående barnobservationerna på datorn, 
samma dag som vi gjorde dem. Vi gjorde likadant med våra anteckningar gällande 
barnintervjuerna. Det är viktigt att så fort som möjligt skriva ner en mer korrekt 
sammanställning, annars kan vissa väsentliga och betydelsefulla saker runt omkring 
undersökningsmetoderna som t ex barnens kommentarer, miner, gester och känslor lätt falla i 
glömska. När vi skrev ner våra tre observationer av barns lek i denna uppsats valde vi att göra en 
kortare sammanfattning där vi valde ut de delar som var väsentliga och viktiga för vårt innehåll. 

Vid sammanställningen av barnens intervjufrågor kategoriserade vi intervjufrågorna till:  

• Barnens lek på förskolegården 

• Barnens lek ute på naturförskolan  

• Barnens uppfattning om stress/rekreation  

Efter varje sammanfattande stycke har vi satt in några barncitat för att exemplifiera och stärka 

det som kommit fram. Vi har valt bort intervjufrågorna som handlar om vem/vilka barnen leker 

med ute på förskolans gård/naturförskolan eftersom svaren inte är relevanta utifrån vårt syfte i 

uppsatsen. Frågorna som endast gällde naturförskolans lek ställde vi inte till barnen i den 

traditionella förskolegruppen eftersom de inte kunde svara på dessa frågor.  

Vid sammanställningen av de anonyma pedagogenkäterna kategoriserade vi enkätfrågorna till: 

• Barns hälsa  

• Rekreation i naturen 
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Vi har valt att använda samma rubriker som vi har i vår litteraturgenomgång eftersom vårt mål är 

att skapa en röd tråd i uppsatsen. Vi har även här som vid barnintervjuerna valt att sätta in några 

pedagogcitat efter varje sammanfattande stycke.  

När det gäller barnens närvarostatistik sammanställde vi enbart naturförskolegruppens och den 

traditionella förskolegruppens sjukfrånvarodagar under två månader, februari och mars. Vi anser 

att övrig frånvaro inte är intressant i denna uppsats eftersom det enbart är sjukfrånvarodagarna 

som är relaterade till barnens hälsa.  

3.5 Tillförlitlighet  

För att få en så sann bild som möjligt har vi använt oss av flera undersökningsmetoder som 

barnobservationer, barnintervjuer, pedagogenkäter och närvarostatistik. När det gäller 

tillförlitlighet skriver Bryman (2002:260) om en teknik som kallas triangulering:  

�Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla vid studier av sociala 

företeelser. Triangulering används också i allt större utsträckning för att dubbelkontrollera resultat från 

både kvalitativa och kvantitativa metoder.�  

Exempelvis har vi i vår undersökning delat ut kvalitativa pedagogenkäter och gjort en kvantitativ 

närvarostatistik för att bl a se om det finns en samstämmighet mellan dessa metoder angående 

om barnen är friskare på naturförskolan gentemot den traditionella förskolan.  

För att öka trovärdigheten valde vi att provtesta både pedagogernas enkätfrågor och barnens 

intervjufrågor för att se om vi fick de svar som vi kunde ha användning av i vårt arbete. Enligt 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) kan det vara bra att innan intervjun testa frågorna på 

några barn eftersom det är svårt att veta hur de kommer att besvaras av barnen.  

3.6 Etiska ställningstaganden  

Enligt Patel & Davidsson (2003) är det viktigt att i god tid informera berörda personer innan 

undersökningarna så att de kan få tid att bearbeta informationen, samt att kunna känna sig trygga 

med sin roll, eftersom vi är beroende av deras medverkan. Vi gav muntlig information till 

förskolechefen som gav sitt medgivande angående vårt examensarbetes undersökningsmetoder. 

Inför observationerna, barnintervjuerna och pedagogenkäterna har barnen, föräldrarna och 

pedagogerna informerats om vår undersökning. För att det inte ska kunna vara möjligt att spåra 

personerna eller förskolorna i våra undersökningar har materialet behandlats anonymt. Detta har 

vi tagit hänsyn till i vårt examensarbete, under pågående undersökningar samt vid förvaring av 

undersökningsmaterialet. 
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4 Resultat 

Här beskriver vi först vår sammanfattning av barnobservationerna och därefter svaren som vi 

fick vid barnintervjuer och pedagogenkäter. Slutligen beskriver vi vårt resultat angående 

närvarostatistik. Efter varje resultatbeskrivning har vi skrivit kommentarer, där vi analyserar 

svaren genom att jämföra dessa med vår litteraturgenomgång.  

4.1 Barnobservationer  

Barnens lek har observerats i tre grupper under vardera en timma. En observation var på 

traditionella förskolegruppens utelek på förskolegården. De två andra observationerna var på 

naturförskolegruppens lek på förskolegården samt naturförskolegruppens lek ute på 

naturförskolan. 

4.1.1 Sammanfattning av observation angående traditionella förskolegruppens 
utelek på förskolegården  

Två barn rör sig med spring över förskolans gård. De försöker förflytta en boll med hjälp av två 

rep som de drar mellan sig. Efter några försök lyckas de men nu har repen blivit tyglar till två 

gnäggande hästar som hoppar över hinder. En pedagog säger att repen inte ska användas så och 

barnen börjar smyga runt och spanar på de andra barnen. Barnen springer fram till ett träd och en 

klätterställning. Efter ett tag får de med sig några barn och springer över till andra sidan gården 

och leker mamma, pappa, barn.   

Kommentarer: Barnen rör sig med spring på gården och provar på flera olika lekar, ibland med 

pedagogernas hjälp. Lenninger & Olsson (2006) menar att de vilda lekarna har stor betydelse 

angående begreppsuppfattningen, koordinations - och tankeförmågan. De är betydelsefulla och 

därför ska vi inte hejda barnen vid sådana leksituationer.  

4.1.2 Sammanfattning av observation angående naturförskolegruppens lek på 

förskolegården 

Flera barn leker tillsammans och gör mat i lekstugan som de serverar till varandra. De samlar 

pinnar, sand, småsten och blommor som de dekorerar sin egenhändigt komponerade 

�chokladpizza� med. Ett av barnen går runt och vill ha betalt för maten. Ett barn ropar: 

�Nu måste vi städa för att vi ska snart stänga.�  
 

Ett par barn börjar sopa i lekstugan medan några springer iväg för att hämta mer material till 

matlagningen. 
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Kommentarer: Barnen leker lekar ur verkligheten. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 

skriver att det är svårt att skilja på lärandet från leken, då barnen genom utforskandet i leken lär 

sig förstå omvärlden. Leken hjälper barnen att utvecklas såväl socialt som känslomässigt, 

intellektuellt och motoriskt.  

4.1.3 Sammanfattning av observation angående naturförskolegruppens lek ute på 
naturförskolan  

Barnen sysselsätter sig med olika lekar och föremål. De använder naturmaterial och sig själva 

som redskap och har många olika lekar som de själva startat. Barnen experimenterar, de gör mat, 

dryck, samlar sniglar som de räknar och jämför, de uppfinner gungan i trädet, får trädet att regna, 

sörplar regnvatten och kommunicerar via gurglingar.  

Kommentarer: Barnen använder stora ytor som de rör sig hemtamt vid. De samlar naturmaterial 

till sina lekar. Detta stämmer väl med vad Lenninger & Olsson (2006) skriver om att en bra 

utemiljö för barnens lek är när det finns svängrum och där flera barn kan leka samtidigt. I denna 

miljö kan barnen få utlopp både när det gäller sin rörelse- och skaparförmåga.  

 

4.2 Barnintervjuer  

Vi intervjuade sex barn, två barn i vardera observationsgrupp (bilaga 2). Vi har valt att 

kategorisera frågorna till barnens lek och barnens uppfattning om stress/rekreation. 

4.2.1 Barnens lek  

Traditionella förskolegruppens barn på förskolegården  

När det gäller frågan som handlar om vad de leker på förskolegården svarade de: mamma-pappa-

barn, leker häst, polis, björnen sover och klättrar i träd. 

�Vi leker jämt mamma- pappa- barn och nu lekte vi häst och jag ska rida på en babyhäst när jag blir stor.� 

Naturförskolegruppens barn på förskolegården 

När det gäller frågan som handlar om vad de leker på förskolegården svarade de att de leker i 

lekstugan bl a pizzeria, mamma-pappa-barn, en egen lek som de kallar �Vintergatan� som är en 

�monstertafattlek�, gungar, leka med traktorer i sandlådan.  

�Cyklar och vara i djungeln (syrénbersån) och klättra i träd.� 
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Naturförskolegruppens barn på naturförskolan 

När det gäller frågan om vad de leker ute på naturförskolan svarade de: leker i gruset, i skogen, 

vid vindskyddet, leker allting, leker med hopprep, i stenröset, mamma- pappa- barn, leker med 

larven och myror.  

�Pinnar, leka tafatt. Vi leker �köra pilbåge�, det är en lek som vi själva har hittat på. Vi leker den leken 

ute på naturförskolan för att där är det mycket gräs, inne på förskolans gård är det grus och asfalt.� 

 

Kommentarer: Vi ser skillnad på både antal lekar och vilken typ av lekar som barnen benämner 

beroende på var de är och leker. Precis som Knutsdotter Olofsson (1992) menar, övar barnen upp 

sin kreativitet och fantasi i leken.  

 

4.2.2 Barnens uppfattning om stress/rekreation  

Barnens berättelser när de känner lugn och ro:  

�När jag är hemma och ligger i sängen, för då kan ingen störa mig. Ibland när jag är bara med en     

kompis.� 

�När jag är inne och är själv. När jag är väldigt trött.� 

�När jag är ute ensam.� 

�När jag är med en kompis.� 

�Aldrig, bara när jag sover hemma.� 

�Jag känner det bara på vilan.� 

 

Två barn svarade att de inte visste vad ordet stress betyder. Detta är de fyra barnens 
kommentarer om vad stress betyder: 

�Att man inte hinner allt på en dag. Man har mycket att göra.� 

�När man har bråttom till jobbet.� 

�Man är stressad.� 

�Att man vill vara själv.� 
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Barnens berättelser om hur de tror att det känns att vara stressad: 

�Jobbigt, man ska hinna med allt.� 

�Jobbigt ibland, fast ibland är det bra, för man kan springa till sånt som är roligt.� 

�Mitt emellan arg och glad.� 

�Att man vill vara själv.� 
 

Ett av de fyra barnen svarade att det inte kan känna igen sig när det gäller sin beskrivning av 

stress. Tre barn svarade att de kan känna igen sig. 

�Ja, när man ska iväg.� 

 

På frågan om de kände sig mer stressade inne eller ute svarade de tre barnen: både och, 

stressigare inne än ute, mer stressad inne på förskolan. 

�Jag är stressigare inne än ute.� 

 

Barnen tror att de kan göra detta för att slippa bli stressad: 

�Ibland: man sitter lugnt. Ibland: har man mycket att göra.� 

�Då ska man ju inte ha bråttom. � Ja, hur ska man kunna göra det?� 

�Det ska vara tyst.� 

Kommentarer: Ett av barnen svarade att stress både kan vara jobbigt och roligt och det 

överensstämmer med hur vi påverkas av stress. Enligt Nationalencyklopedin Multimedia (2000) 

är viss stress positiv och annan stress, där vi ställs inför för höga eller för låga krav eller utsätts 

för tidspress upplevs som negativ stress. Två av tre barn svarade att de kände sig mer stressade 

inne än ute. I naturen menar Åkerblom (2005) kan barnen finna lugn och ro, uppleva naturens 

växlingar, vilket är bra för deras hälsa.  
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4.3 Pedagogenkäter  

Vi lämnade ut elva enkäter (bilaga 4) till pedagogerna och vi fick tillbaka åtta stycken. Vi har 

valt att kategorisera enkätfrågorna till barns hälsa och rekreation i naturen.  

4.3.1 Barns hälsa  

Pedagogerna tror att det som påverkar barns hälsa är: ekonomisk och social trygghet, 

levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa, delaktighet och inflytande, trygga uppväxtvillkor, 

miljöer, sjukvård, matvanor, utevistelse, stress, tv-tittande, dator, tv-spel, ärftliga faktorer, inte 

för många barn på samma yta, buller, en stimulerande miljö, möjlighet till rekreation och vila, 

förutsättningar, intressen och trygghet. Samtliga pedagoger svarade att kosten påverkar barns 

hälsa. Mer än hälften svarade att motion är viktigt. Hälften av dem tycker att naturen är viktig.  

�Kost och motion.� 

�Kost och natur.� 

Fyra av pedagogerna svarade att de inte vet, när det gäller frågan om de kan beskriva om det är 

någon skillnad på barns hälsa på naturförskolan/traditionell förskola. De andra fyra 

pedagogernas beskrivning av skillnaderna är att på naturförskolan är det, lugnare, mer energi, 

�öppnare� barn, ökad koncentrationsförmåga, frisk luft och bra med kuperande terräng. Barnen 

har också bättre motståndskraft mot sjukdomar, inte lika många förkylningar p g a att de vistas 

mer ute/dygn samt att de inte är så nära inpå varandra hela tiden. På den traditionella förskolan är 

det ofta planerade ytor, mera stress, många barn på liten yta, stillsammare lekar och flera 

sjukdagar.  

�Ingen jätteskillnad, men på naturförskolan är man ju ute i stort sätt hela tiden, vilket är positivt för      

hälsan.� 

Kommentarer: Pedagogernas svar angående barns hälsa överensstämmer med vad Ellneby 

(2006) menar att naturen ger barn mer plats för lek och rörelse där motoriken förbättras, frisk luft 

och därmed färre sjukdagar, mindre buller vilket gör att stressen minskar och det blir lättare att 

koncentrera sig samt att använda sin kreativitet.  

4.3.2 Rekreation i naturen 

Pedagogernas upplevelser av rekreation i naturen är avkoppling, stillheten, promenader i skogen, 

frisk luft, dofterna, färgerna, lägre ljudnivå, de annorlunda ljuden t ex fågelkvitter och trädens 

sus. Pedagogerna skriver också om att bara få �vara�, de upplever naturen som kravlös och 

lugnare.  
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�Ja, det är väldigt rogivande att vara ute i naturen både i skogen och i skärgården. Man blir lugn.� 

�Jag känner mig lugnare.� 

�Ja, blir mer harmonisk ett lugn och ger ny energi. Underbart att under våren bara lyssna till allt liv i 

naturen, alla fåglar som sjunger, bäckar som porlar e t c.� 

 

Barnen upplever rekreation i naturen på olika sätt enligt pedagogerna. Det kan vara när barnen 

plockar blommor, hör fågelsång, använder sin kropp och alla sinnen, bygger saker av 

naturmaterial och upplever nya intryck. Pedagogerna tror även att barnen upptäcker stillheten, de 

blir lugnare och leker på ett annorlunda sätt i naturen. Barnen får större frihet eftersom de har 

utrymme, de kan undersöka smådjur och allt som finns på marken. 

�Barn varvar ner i naturen och stannar upp och kollar en myra eller en liten larv som kryper på bladet.� 

�Blir inte så stressad miljö när man är en mindre grupp på större yta.� 

�Fritt, man kan göra allt i sin egen takt. Det hjälper barnen i välbefinnandet.� 

�De fantiserar, klättrar, leker och är mindre rastlösa och mer toleranta med varandra.� 

 

Pedagogerna svarade att barn hittar rekreation i naturen genom att de tycker om att vara ute i 

naturen och har upptäckarlust. Stressnivån sänks hos barnen eftersom de får större frihet. De får 

lugn och ro, det finns inga �måsten�. Barnen finner även rekreation genom lukten av skog, den 

gröna färgen, suset i träden och fågelkvitter.  

�Den stora kontrasten till det vi har i vardagslag.�  

�Att i naturen är det ingen som har bråttom. Allt sker i sin ordning och det tror jag barnen känner 

harmoni med.� 

 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att barnen kan uppleva rekreation i naturen. 

�Ja, det är viktigt att barn får vara i naturen och lära sig koppla av.�  

�Ja, det är viktigt att ta med barnen ut i naturen. Alla barn kanske inte gör det med sina föräldrar.� 

 

Pedagogerna svarade att de går ut varje dag även om det är dåligt väder för att barnen ska hitta 

rekreation. De presenterar olika former av rekreation till barnen. De har vila, massage, läser saga 

och delar in barnen i mindre grupper. Upptäcker och upplever tillsammans med barnen. Leker 

lekar där barnen får använda sina sinnen och stimulerar dem att njuta av lugnet i naturen, bara få 

�vara�. Pedagogerna tycker även att de ska vara en bra förebild som visar att naturen uppskattas.  
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�Finns när dom behöver mig. Hjälper dom att bli inspirerade i leken om det behövs. � 

�Mer eller mindre pekar på det som finns. Mycket kan också upptäckas tillsammans.�  

 

Pedagogerna ser skillnad på barns lek ute i naturen (t ex vid skogsdag eller naturförskola) 

jämfört med leken på förskolegården. De tycker att barnen blir nöjda av lite i naturen och deras 

fantasi kommer igång på ett annat sätt. Det blir mer konflikter om många barn trängs på ett litet 

utrymme. En av de åtta pedagogerna skriver att hon/han saknar erfarenhet och kan därför inte 

peka på något speciellt.  

�Ja, på förskolegården leker de mera traditionella lekar, gungar, gräver i sandlådan, cyklar, lekstuga.� 

�Ja, dom använder sig mera av fantasin och naturmaterial i skogen. Det blir lite andra lekar utifrån 

skogens förutsättningar t ex kojbygge upptäcksfärd på småkryp m m.� 

�I skogen skapar barnen sitt eget material till leken t ex pinne-korv, blad-hamburgare, gren-pistol. På 

förskolegården används inte fantasin på samma sätt på grund av att materialet redan är färdigt.� 

 

Pedagogernas syn angående barns kreativa förmåga är att de flesta barnen är väldigt kreativa 

men en del kan ha lite svårt med fantasin. De anser att det är viktigt att ge barnen tid att utveckla 

sin kreativitet. Det kan ta olika lång tid för barnen att utveckla sin kreativa förmåga i skogen, 

vilket kan bero på hur vana barnen är att vistas i skog och mark. Pedagogerna ser positivt på 

barnens kreativa förmåga eftersom det är en god egenskap. 

�Det märks väl när man kommer ut i skogen där barnen har tillgång till annat lekmaterial.� 

�Man märker barns kreativa förmåga i skogen. Dom hittar det stora i det lilla.� 

�Fantasin flödar eftersom barnen skapar lekmaterial av det som naturen har att erbjuda.�  

 

Pedagogernas svar på hur de upplever barns själständighet/trygghet vid utemiljövistelsen är 

positiv. De menar att genom pedagogisk ledning lär sig barnen vad de ska vara försiktiga med i 

naturen. Barnen är trygga i sig själva och de litar på att vuxna finns i närheten som ger dem klara 

och tydliga instruktioner och sätter gränser. Barnen utvecklar självständighet när de samarbetar i 

grupp eller enskilt när de t ex klättrar upp i ett träd och vågar gå på ett högt berg.  

�De tar för sig i naturen och vet att den kan inget ont göra.�  

�Det varierar från barn till barn. Beroende på vana/ovana.� 

�De flesta barn är trygga i vår miljö och kan leka självständigt. Vi pedagoger är självklart där och stöttar 

när det behövs. Ofta tycker barnen om när vi vuxna är med i utemiljön som vi givetvis också gör.� 
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Kommentarer: Sju av pedagogerna upplever lugnet av naturen. Ellneby (1999) skriver att 

forskning visar att vistelse i naturen gör att vi känner lugn och ro i vår alltmer stressiga vardag.  

Pedagogernas svar när det gäller barns olika sätt att uppleva rekreation i naturen, vad detta beror 

på och om detta är viktigt överensstämmer med både Ellneby (1999) och Nilsson (2003) som 

skriver att enligt forskning kan barnen genom sin lek finna lugn och ro i naturen eftersom de har 

större svängrum, naturen upplevs av hjärnan som en kravlös miljö. En pedagog tycker att det är 

vi vuxna som har tänkt och reflekterat på vad barnen ska använda gården till i en välvårdad 

miljö. Barnen har inte samma möjlighet som i skogen där deras lust, skaparglädje, fantasi och 

motorik används på ett helt annat sätt och mera aktivt. Pedagogens tankar stämmer överens med 

det som Ellneby (aa) skriver att barn har behov och gillar att vara ute men de har ofta inte 

tillräckligt rörelseutrymme. Barns utemiljö på förskolan består mest av lekredskap som har ett 

visst syfte, där barnens kreativitet och fantasi hindras istället för att ge dem stimulans, vilket 

också Nilsson (aa) anser.  

Pedagogerna skriver om olika sätt för att barnen ska hitta rekreation och deras svar 

överensstämmer med Ellneby (1999) som menar att fler vuxna och mindre barngrupper samt 

mycket utevistelse är bra medel för att motverka stress. En pedagog svarar bl a att de kan ta 

barnen till sådana ställen där de själva njuter av att berätta för dem t ex hör ni fåglarna, lyssna 

varifrån kommer det ljudet m m. På så sätt tycker pedagogen att barnen kanske kan hitta sina 

egna guldkorn i naturen och hämta kraft. Även Lenninger & Olsson (2006) tycker att det blir en 

bättre gemenskap med barnen om vuxna uppfattar en miljö som behaglig och attraktiv.  

Alla pedagogerna anser att det är skillnad på barnens lek ute i naturen mot förskolegården bl a 

ser de barnens kreativa förmåga i naturen. Detta stämmer överens med vad Lenninger & Olsson 

(2006) menar att barnen uppmärksammar lövsus och solglitter i vattensamlingar, skiftningar i 

bladverk genom sina sinnen. Denna sinnlighet gör att barnen fylls med känslor som är lustfyllda. 

Fantasin är intensiv och känslan för rum och tid försvinner. En pedagog skriver att barn som är 

kreativa har alltid att göra, de är nöjda. Barn som saknar kreativitet går omkring och har tråkigt 

och frågar fröken: Vad ska jag göra? Pedagogen undrar om detta kanske beror på att barnet är 

vant att bli matade av TV, dator o s v. Svaret kanske vi får av Norling (2001) som skriver att 

barn som leker mycket utomhus får bättre motorik och fantasi, de rör sig mer och har lättare för 

att koncentrera sig än barn som vistas inne större delen av dagen. Författaren menar att TV-

tittande och andra stillasittande aktiviteter gör att vi rör oss mindre och då mår vi allt sämre. 
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Pedagogerna upplever barnens självständighet/trygghet som bra vid utemiljövistelsen. En 

pedagog svarar att de flesta barn leker självständigt och blir väldigt kreativa på att hitta på nya 

lekar och att några barn är ovana och rädda i början men vänjer sig efter en regelbunden vistelse. 

Detta stämmer in på det Lenninger & Olsson (2006) och Claesdotter (2005a) skriver att barnen 

blir självständiga individer genom att deras självförtroende stärks när de känner sig 

hemmastadda i sin utemiljö. Vid utevistelse måste de själva reda ut konflikter eftersom de inte är 

nära några vuxna.  

 

4.4 Närvarostatistik 

När det gäller närvarostatistiken har vi undersökt två barngrupper som enbart har barn födda 

2001-2002. Barngrupperna har varit olika till antalet, 14 barn i den traditionella förskolegruppen 

och 18 barn i naturförskolegruppen. Vi har valt att titta på om det finns någon skillnad mellan de 

två barngruppernas sjukfrånvaro under två månader, februari och mars. 

4.4.1 Traditionella förskolegruppens sjukfrånvarodagar (14 barn) 

 Februari 11 dagar, mars 20 dagar  

 2,2 sjukdagar/barn 

4.4.2 Naturförskolegruppens sjukfrånvarodagar (18 barn) 

 Februari 8 dagar, mars 11 dagar 

 1,0 sjukdagar/barn. 

Kommentarer: Vår undersökning stämmer överens med vad Nilsson (2003) skriver att när 

barnen är utomhus blir de friskare. Vid studier av sjukfrånvaron av förskolebarn har det visat sig 

att de lite äldre barnen som hade varit mer ute hade mindre antal sjukdagar till skillnad mot 

barngruppen som varit mest inne. 
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5 Diskussion  

I denna del diskuterar vi kring våra resultatsvar och analyskommentarer som vi har fått genom 

litteratur, barnobservationer, barnintervjuer, pedagogenkäter och närvarostatistik. Dessa 

diskussioner handlar om barns hälsa och rekreation i naturen. Vi har även en slutdiskussion och 

förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Barns hälsa 

Norling (2001) skriver att vårt förändrade levnadssätt gör att fysisk ohälsa, bland annat övervikt, 

diabetes och ledbesvär har ökat. Även psykisk ohälsa som stressrelaterade sjukdomar blir allt 

vanligare, såsom koncentrationssvårigheter, värk, trötthet samt depression. Vi instämmer med 

författaren och ställer därför frågeställningen: Vilken betydelse har naturen för barns hälsa? I 

våra pedagogenkäter svarade hälften av pedagogerna att naturen påverkar barns hälsa. De 

beskrev också en hel del skillnader på barns hälsa mellan naturförskolan och den traditionella 

förskolan. På naturförskolan upplevs mindre stress, bättre motståndskraft mot sjukdomar 

eftersom de vistas mer ute och de har större ytor att leka och röra sig på mot vad det är på den 

traditionella förskolan. Här ser vi att pedagogerna beskrev skillnader som visar att naturen har en 

viktig betydelse för barnens hälsa. Vi instämmer i detta vilket även Claesdotter (2005b) skriver, 

att rörelse och utevistelse leder till färre infektioner samt att även puls och blodtryck blir lägre.  

När vi jämförde sjukfrånvarodagarna mellan den traditionella förskolegruppen och 

naturförskolegruppen, fick vi fram att naturförskolegruppen hade färre sjukfrånvarodagar/barn. 

Vad beror vårt resultat på? Skulle det bli samma resultat angående barnens sjukfrånvaro om vi 

gjorde undersökningen under en längre tidsperiod än vad vi gjorde i denna uppsats? Är det bara 

ett slumpmässigt resultat eller är det som Claesdotter (2005b) skriver? Det finns fler författare 

som instämmer i detta. Enligt Nilsson (2003), Norling (2001) och Grahn (1997) blir barnen 

friskare när de är utomhus och forskning har påvisat att den bästa vägen till ett friskare liv går 

genom en livsstil som är starkt knuten till naturen. Naturen har betydelse för människan.  

Nilssons (2003) anser att det vore bra om kommunernas planerare arbetar för att barnen är mer 

utomhus och erbjuder dem naturgårdar med mycket växter. Hur fungerar detta i verkligheten? I 

dagsläget verkar det som det har blivit en trend att öppna naturförskolor i kommunerna. Hur 

löser kommunerna detta ekonomiskt? Risken finns att det är ekonomiskt lönsamt att vid behov 

lätt och snabbt starta upp naturförskolor, där ytan inte begränsar barnantalet (t ex vid lokalbrist) 

och där det inte behövs tas någon större hänsyn till innemiljön. 
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Hur skapar vi en god miljö för barnen? Det gäller att se på barnens miljö utifrån ett 

barnperspektiv samtidigt som kommunen måste acceptera att en bra barnmiljö även har viss 

ekonomisk kostnad. Kylin (2004) skriver att för att vi ska förstå hur barnen vill skapa sin 

utemiljö bör planeringen ske på den aktuella platsen tillsammans med barnen.  

Vi anser att det optimala angående barnens miljö är att ha en växtrik och grön natur nära 

förskolan och vara ute så mycket som möjligt men ändå ha tillgång till en bra och stimulerande 

innemiljö. Barnen vistas stor del av dagen på förskolan och behöver variation. Hur ska vi få 

kommunerna (främst våra politiker och ledning) att förstå hur viktig barnens miljö är? Varför bör 

de ha kunskap om detta? Det är kommunerna som är huvudansvariga när det gäller våra 

förutsättningar angående vår förordning Lpfö 98 (2006:7), där det bl a står:  

�Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö.� 

 

5.2 Rekreation i naturen  

Ellneby (2006) skriver att för mycket stimulans, ljud och alltför många människor är tänkbara 

stressorsaker och menar att barn behöver lära sig koppla av och hitta balans mellan vila och 

aktivitet. Hur ska barnen lära sig att hitta balansen? Författaren menar att eftersom det är vi 

vuxna som ger upphov till stress hos barn så är det även vi som kan ändra på det. Här anser vi 

det är viktigt att pedagogerna i förskolorna kan hjälpa barnen att hitta sitt sätt att finna lugn och 

ro. En av våra frågeställningar är: På vilket sätt kan barn finna rekreation i naturen? Enligt våra 

enkäter, svarade pedagogerna att de är ute mycket med barnen, delar in dem i mindre grupper 

och lär dem att bara �vara� för att barnen ska hitta rekreation. Är detta ett bra sätt för våra barn 

att finna rekreation? För att kunna svara på denna fråga är det viktigt att också titta på barnens 

intervjusvar när det gäller deras egna upplevelser av att själva hitta rekreation. Vad svarade 

barnen? Genom lugn och ro samt att finna tystnaden. Deras svar visar att pedagogernas sätt är 

bra och det tycker även Ellneby (1999) som skriver att ett bra sätt för att motverka stress är fler 

vuxna och mindre barngrupper samt mycket utevistelse. 

Pedagogerna svarade i intervjuenkäten att de tror att barnens upplevelser av rekreation i naturen 

är att barnen blir lugna genom upptäckten av stillhet, uppleva nya intryck och miljön är inte så 

stressad när det är mindre grupp på större yta. Hur stämmer detta svar med barnens svar på 

frågan om de kände sig mer stressade inne eller ute? Hälften av barnen påpekade att de kände sig 

mer stressade inne på förskolan än ute. 



 29

Här ser vi att både pedagogernas och barnens svar överensstämmer med det Grahn (1997) 

skriver när det gäller naturens betydelse till rekreation i en stressig vardag.  

När det gäller pedagogenkäterna märkte pedagogerna skillnad på barnens kreativitet ute i naturen 

(skogsdag eller naturförskola) jämfört på förskolegården. De ansåg också att konflikterna blir 

färre ute i naturen. Vi instämmer med Ellneby (1999) och Lenninger & Olsson (2006) som 

skriver, att leken har stor betydelse för barn eftersom den utvecklar deras skaparförmåga och de 

blir mindre stressade. Det förekommer heller inte så många konflikter mellan barnen ute i 

naturen.  

Var i förskolemiljön kan barnen finna lugn och ro? Åkerblom (2005) menar att naturen är viktig, 

där barnen kan finna lugn och ro. Vi instämmer med att naturen är viktig för att barnen ska 

kunna finna lugn och ro, men reflekterar samtidigt över om inte också övrig miljö t ex 

inomhusmiljön i förskolan ska ge barnen möjlighet till viss rekreation. Förskolebarnen har 

naturligtvis behov av lugn och ro såväl utomhus såsom inomhus. I Lpfö 98 (2006) står det bara 

att barnen ska få möjlighet att reflektera och iaktta, men detta upplever inte vi är samma sak som 

att finna lugn och ro samt tystnaden. Varför står det inget om barnens rättighet till rekreation i 

Lpfö 98 (2006)? Vad skulle denna rättighet till rekreation innebära på förskolorna med allt 

mindre personaltäthet och större barngrupper? Finns det en risk för en ökad ekonomisk kostnad 

för kommunerna? För verkligheten är den som Ellneby (2006) skriver om, att barn vistas stor del 

av dagen i allt större barngrupper.  

I vår studie, visar både litteratur/forskning och våra undersökningsmetoder enbart fördelar med 

barns vistelse i naturen. Vi ställer oss följande frågor: Finns det inga nackdelar? Hur upplever 

pedagoger och föräldrar tryggheten och säkerheten med att barnen vistas ute i naturen? Här finns 

t ex inga staket som begränsar ytan och säkra lekredskap, som vi annars är så trygga med. Hur 

upplevs naturen av barn med t ex handikapp och allergier när deras utevistelse begränsas av 

annars så många möjligheter som finns i naturen? Kan vi pedagoger göra så att �alla� barn 

känner sig trygga i naturen? Hur är beredskapen vid sjukdom och skador för såväl barn som 

pedagoger? Har alla pedagogerna utbildning på både lättare och svårare skador samt hjärt- och 

lungräddning? Det kanske är så att alla dessa frågor väcker tankar som gör att naturen också kan 

verka lite skrämmande för föräldrar, pedagoger och barn!  
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5.3 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka naturens betydelse för barns hälsa. Har vi fått svar på 

våra frågeställningar som vi har till avsikt att besvara? 

Vilken betydelse har naturen för barns hälsa?  

På vilket sätt kan barn finna rekreation i naturen? 

Genom våra olika metoder och litteratur/forskning upplever vi att vi fått svar på våra frågor. Vid 

våra lekobservationer tyckte vi att barnen var kreativa och fann harmoni i naturen vilket också 

litteraturgenomgången påvisat. Barn mår bra av att vistas i naturen vilket vår studie visat både 

genom litteratur/tidigare forskning och barns och pedagogers svar på våra frågor. Likaså fann vi 

att naturförskolegruppens barn var friskare än den traditionella förskolegruppens barn. Vi anser 

att mår våra förskolebarn bra kan de också lättare stå emot den alltmer ökande stressen i 

samhället. Därför tycker vi precis som Knutsdotter Olofsson (1992) att barn måste ha vuxna 

förebilder som hjälper dem att känna sig trygga i naturen och kan se möjligheterna. Vi 

instämmer också med Claesdotter (2005b) som skriver att det borde vara mycket tydligare 

inskrivet i läroplanerna om förskolebarns rättighet att vara ute. Barns rättighet till rekreation 

anser vi självklar och borde vara inskriven i läroplanen för förskolan. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ellneby (1999) skriver att det hittills inte forskats så mycket kring barn och stress eftersom vi 

inte uppmärksammat barnens signaler av stress tidigare utan har valt att tolka deras svårigheter 

utifrån miljöpåverkan eller att de inte förstår bättre. Detta borde vara relevant för en fortsatt 

forskning, där vi anser att det även borde nämnas tydligare i Lpfö 98 (2006) om barns rättighet 

till rekreation i förskolan.  

Det skulle också vara intressant att forska vidare angående naturförskolans barn när de kommer 

upp i grundskolan, där den mesta tiden bedrivs inomhus. Upplever barnen i den undersökta 

naturförskolegruppen fortfarande rekreation i naturen och är de friskare än sina jämnåriga 

kompisar?  
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                                                                          Bilaga 1                             

              LÄRARUTBILDNINGEN 

              Växjö maj 2007 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Växjö universitet som skriver ett examensarbete 10 p om �Naturens 
betydelse för barns hälsa�. Vi vill undersöka om naturen har någon betydelse för barns 
välbefinnande samt om vi kan lära barnen att hitta rekreation i naturen. En tänkbar 
undersökningsmetod i examensarbetet är att observera barns lek. Observationerna gäller tre 
barngrupper. Avsikten med metoden är att vi ska undersöka om barnens lek mellan de tre 
grupperna är lika eller olika. En annan undersökningsmetod är att intervjua några barn och en 
pedagog från varje grupp för att få ett underlag utifrån både barn- och vuxenperspektiv när det 
gäller lekupplevelserna i de olika miljöerna. Vi kommer att under intervjuerna använda oss av 
bandinspelning samt anteckningar. Observationerna och intervjuerna kommer att göras helt 
anonymt.  

 

För att vi ska kunna genomföra dessa undersökningsmetoder med barnen måste vi ha svar från 
Er föräldrar om Ni samtycker till detta eller ej. Därför vore vi tacksamma om Ni fyller i 
svarstalongen och lämnar senast fredag 25 maj 2007. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Helena Gränsmark och Eva-Lena Åkerblom 

 

Vid frågor får Ni gärna ringa till: 

Helena Gränsmark: Tel arbete:���� hem ������ 

Eva-Lena Åkerblom: Tel mobil: �������..  

Klipp här!�������������������������� 
Sista inlämningsdag 25 maj 2007 

Vi samtycker till att (barnets namn)�������������... deltar i undersökningen  

Vi vill inte att (barnets namn)����������������. deltar i undersökningen  

�������������������������������������... 

Förälders namnteckning 



 

                                                                       Bilaga 2 

              LÄRARUTBILDNINGEN 

 

Intervjufrågor till barnen 
 
Barnens lek  

Vad gör du när du leker ute på förskolans gård?  

 

Vem/vilka leker du med då? 
 

Vad gör du när du leker ute på naturförskolan?  

 

Vem/vilka leker du med då? 

 
Barnens uppfattning om stress/rekreation 

Berätta för mig när du känner lugn och ro.  

 

Vet du vad ordet stress betyder? 

 

Berätta hur du tror att det känns?  

 

Kan du känna som du beskrev innan? 

 

Är det skillnad på om du känner dig mer stressad inne eller ute? 

 

Vad tror du att du kan göra för att slippa känna dig stressad? 

 

 



 

                                                                         Bilaga 3                              

              LÄRARUTBILDNINGEN 

              Växjö maj 2007 

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Växjö universitet som skriver ett examensarbete 10 p om �Naturens 
betydelse för barns hälsa�. Vi vill undersöka om naturen har någon betydelse för barns 
välbefinnande samt om vi kan lära barnen att hitta rekreation i naturen. Syftet med denna enkät 
är att dina och kollegornas svar tillsammans ska bilda en grund för oss att stå på när vi skall 
komma fram till svaren på våra frågor. Vi har också valt att observera barns lek. Observationerna 
gäller tre barngrupper. Avsikten med metoden är att vi ska undersöka om barnens lek mellan de 
tre grupperna är lika eller olika. Vi kommer även att intervjua några barn från varje grupp för att 
få ett underlag utifrån barnperspektiv när det gäller lekupplevelserna i de olika miljöerna.  

 

Undersökningen görs helt anonymt. Du behöver inte skriva Ditt namn på enkäten. Du lämnar 
enkäten i bifogat svarskuvert, så att ingen obehörig kan läsa dina svar. 

 

 

Enkäten bör vara inlämnad senast fredag 8 juni 

 

Vid frågor får Du gärna ringa till: 

Helena Gränsmark: Tel arbete: �����..hem:��������  

Eva-Lena Åkerblom: Tel mobil: �������� 

 

Tack på förhand för Din viktiga medverkan!  

Med vänlig hälsning 

Helena Gränsmark och Eva-Lena Åkerblom 

 



 

 

              LÄRARUTBILDNINGEN                                                                  Bilaga 4          

Enkätfrågor till pedagogerna 
 

Barns hälsa 

1. Vad tror Du påverkar barns hälsa? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

2. Kan Du beskriva någon skillnad angående barns hälsa på naturförskola/      
traditionell förskola? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

Rekreation i naturen  

3. Upplever Du rekreation i naturen? I så fall på vilket sätt? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

4. På vilket sätt tror Du att barn kan uppleva rekreation i naturen? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

5. Vad beror det på? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 



 

6. Är det viktigt? 
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

7. Hur gör Du för att barnen skall lära sig att hitta rekreation? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

8. Märker Du som pedagog skillnad på barns lek ute i naturen (t ex vid  
�skogsdag� eller naturförskola) jämfört med deras lek ute på förskolegården? I så 
fall på vilket sätt? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������ 

 

9. Hur ser Du på barns kreativa förmåga? 

���������������������������������
���������������������������������
������������������������������  

 

10. Hur upplever Du barns självständighet/trygghet vid utemiljövistelsen?  
���������������������������������

���������������������������������

������������������������������ 

 

 


