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Sammanfattning  

Denna studie har som fokus att studera eventuella skillnader som kan förekomma i sjukfrånvaron 

och kunnandet om växter och djur i närmiljön hos barn i tre olika förskoleformer. 

Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan utevistelsens längd och 

barns hälsa samt kunskapsutveckling vid tre former av förskoleverksamheter som har varierad 

grad av utevistelse.  

Studiens frågeställningar:  

• Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre olika 

förskoleformerna?  

• Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre förskoleformerna när det kommer 

till att namnge djur och växter i närmiljön?  

• Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och eventuella skillnader mellan 

de tre olika förskoleformerna?  

För att kunna besvarar studiens syfte och frågeställningar har det genomförts en arkivstudie 

och protokollstudier som pedagogerna på förskolorna har fått besvara. Dessa studier har 

genomförts på sex förskolor som har olika inriktningar. I studien ingår I Ur och skur förskolor, 

mobila förskolor och traditionella förskolor. Resultatet på denna studie visar på att det finns en 

viss skillnad mellan de barn som vistas mer tid utomhus än de barn som inte har lika lång 

utevistelsetid.  

Nyckelord: Utevistelse, Förskola, Hälsa, Kunskap  
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Inledning 

Vi som skrivit detta examensarbete har båda två ett brinnande intresse för att vistas utomhus och 

tycker att det är en viktig del i förskolans verksamhet. Båda anser att det är bra att vistas utomhus 

för både barnen och personalen för att de ska trivas och må bra. Vidare anser vi att vara utomhus 

handlar inte bara om hälsa och välmående. Utomhusvistelsen handlar även om att barnen ska få 

lära sig och uppleva saker i autentiska miljöer. Vår åsikt är att man bör ta vara på naturens 

resurser och även att personalen ska överföra detta till barnen, så att barnen börjar använda det 

naturen har att erbjuda. Ute i naturen upplever vi att man kan göra och upptäcka mycket som 

nästintill är omöjligt att upptäcka och göra inomhus. När barnen vistas utomhus har de oftast 

tillgång till mer fria ytor att röra sig på och detta är något som vi anser att små barn behöver. Att 

komma ut i den friska luften och lära sig med hjälp av naturen tycker vi ska vara en stor och 

självklar del av verksamheten. 

Under våra studietider har vi varit mycket ute i förskolans verksamhet. Vi har då reflekterat 

mycket över deras utevistelsetid, att det varierar mycket från förskola till förskola hur många 

timmar de är utomhus om dagen. När vi vistas ute i verksamheterna så har vi också 

uppmärksammat barnens sjukfrånvaro. Det vi har sett är att barnen på förskolan ofta är borta på 

grund av sjukdom, och är det ett barn som får en smittsam sjukdom så dröjer det inte länge innan 

flera barn i gruppen också blir smittade och blir tvungna att vara hemma. Vi känner att det borde 

finnas ett sätt att minska dessa sjukdomar på och minska att det sprids vidare till andra barn. Det 

var genom dessa reflektionen som vi kom fram till att vi ville undersöka om förskolans 

utevistelsetid kunde ha någon påverkan på barnens sjukfrånvaro. Vi ville även undersöka vad 

utevistelsetiden mer kunde erbjuda barnen, vad de autentiska mötena kan erbjuda. Efter att vi 

studerat läroplanen för förskolan bestämde vi oss för att undersöka barnens kunskaper om att 

namnge växter och djur i närmiljön och om de kan finnas något samband mellan utevistelsetiden 

och kunnandet om växter och djur i närmiljön. När vi bestämde oss för att studera dessa 

områden blev vi intresserade av att jämföra olika slags förskoleformer så som I Ur och Skur och 

mobila förskolor med traditionella förskolor. 

Denna studie har som fokus att studera eventuella skillnader som kan finnas i sjukfrånvaro 

och kunskap när det kommer till att namnge växter och djur i närmiljön mellan de tre olika 

förskoleformerna. Arbetet är uppdelat så att Maria Andersson kommer att ägna sig åt delstudien 

som handlar om hälsoperspektivet och Emilie Almgren kommer att ägna sig år delstudien 

kunskapsperspektivet. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Mats Bratteby som har hjälpt oss i vårt arbete med att 

färdigställa denna studie. Sedan vill vi även tacka alla förskolor som medverkat i denna studie. 

Utan ert medverkande hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 
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Bakgrund 

Hälsoperspektivet  

Förskoleåldern är den tid som barnen ofta blir sjuka och smittas mest av olika infektioner och 

andra sjukdomar. I en studie skriven av Socialstyrelsen (2008) skrivs det att den vanligaste 

orsaken att barnen inte är närvarande i förskolan är på grund av smittsamma sjukdomar så som 

förkylningar, kräkningar, diarré m.fl. Socialstyrelsen skriver vidare att en av orsakerna till att 

barnen smittas mycket i förskolan är att barnen vistas tätt inpå varandra (ss.3, 31). Detta är något 

som även Söderström & Blennow (1998) undersökt och de kom fram till att barn som vistas på 

förskolan drabbas oftast mera av dessa infektioner än barn som inte vistas på förskolan (s.1670). 

En lösning skulle kunna vara att öka antalet utevistelsetimmar. Detta skulle kanske kunna ändra 

på sjukfrånvaron i förskolan för enligt Dahlgren & Szczepanski (1997, s.46) så borde vi 

människor vistas mer utomhus för att främja vår hälsa.  

Om barnen skulle få vistas mer utomhus så minskar trängseln och därmed så kan smittorisken 

även minska och i och med det så anser Socialstyrelsen (2008, s.31) att barnens sjukfrånvaro 

minskar. Även Westerlund (2009) menar att det kan vara bra att vistas utomhus både för barnen 

och för personalen på förskolan. Hon menar att infektioner och andra bakterier inte sprids på 

samma sett utomhus som inomhus. Vidare så anser hon att stressen minskar när man vistas 

utomhus då barngruppen har mera utrymme att vistas på. Det finns då plats, menar Westerlund 

(2009), för att gå undan en stund om man vill vara lite för sig själv eller bara ha lite lugn och ro 

och vila. Enligt Westerlund (2009)så minskar sjukdomar om det finns tillgång till detta. 

Szczepanski m.fl. (2006) lyfter betydelsen av att vistas utomhus och ha kontakt med naturen. De 

menar att de gröna växterna ger oss harmoni och naturens färger och former främjar vår hälsa 

(s.94). Detta är även något som Brügge m.fl. (2007) hävdar, att naturen är hälsosam för både barn 

och vuxna. Andra fördelar som barnen får av att vistas utomhus menar Westerlund (2009) är 

motion och frisk luft som även det leder till att barnen är friskare.  

I en bok av Granberg (2000) så refererar denne till hjärnforskaren David Ingvar som säger att 

utevistelsen är en viktig del. Hon har i sin bok lyft följande citat från David Ingvar:  

 
”Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, 

ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och 
vår hud som finns utomhus i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och 
färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna 
särskilda stimulans som naturen erbjuder.”  

(Granberg, 2000, s.28)  

 

Att barnens hälsa i förskolan är något viktigt trycker även läroplanen på när de skriver följande 

citat:  
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”  

(Skolverket, 2010, s.10).  

 

Som ovan nämnt så anser många författare att utevistelsen är bra för barns hälsa. Men de 

finns även studier som har kommit fram till olika resultat när de handlar om barnens sjukfrånvaro 

i förskolan då de har jämfört traditionella förskolor med I Ur och Skur förskolor. Dessa studier 

kommer att presenteras närmre under tidigare forskning. Men frågan är då om utevistelsetiden 

kan ha någon påverkan på barnens hälsa. Och om de förskolor som har längre utevistelsetid 

också håller sig friskare eller om det inte spelar någon roll hur länge förskolorna vistas utomhus. 

Kunskapsperspektivet 

Det finns alltså mycket som talar för att det är bra för hälsan att vistas utomhus i naturen och i 

den friska luften, men vad mer än att man håller sig frisk kan utomhusvistelsen erbjuda? 

Granberg (2000, s.29) skriver i sin bok att utevistelsen och dess miljö kan erbjuda barnen mycket 

kunskap inom olika ämnen och områden. När man arbetar med ett lärande utomhus så skriver 

Granberg (2000, s.29) att man måste ta tillvara på de utforskningsmöjligheter som naturen har att 

bidra med. Hon säger att det är pedagogen som klär sig i rollen som medforskare som kan stödja 

barnen och uppmuntra dem att experimentera vidare. Detta leder enligt Granberg (2000) till att 

barnen kan skapa ett sammanhang i tillvaron (s.29). Att skapa sammanhang i naturen talar även 

läroplanen för förskolan om: 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 
fysikaliska problem.” 

(Skolverket, 2010, s.10) 

 

I citatet ur läroplanen för förskolan kan man utläsa att barnen ska utveckla en förståelse och 

ett kunnande för bland annat växter och djur. Detta är även något Granberg (2000) skriver om i 

sin bok. Hon skriver att förskolebarn bör känna igen och senare kunna namnge djur och växter i 

sin närmiljö. Vidare skriver hon att småbarn lär i helheter och att deras lärande är mycket 

konkret. Vilket går väl ihop med det Szczepanski (2007) skriver ”vi måste gripa för att begripa” 

(2007, s.17). Båda talar om det konkreta mötet i autentiska situationer där man kan röra och 

uppleva det man lär sig. Detta var även något som docenten i teoretisk filosofi Johan Bager-

Sjögren i slutet 1800-talet förespråkade. Han menade att verkligheten och den reella upplevelsen 

var det enda man behövde: 
 
”Följdriktigt borde vi ju ingen annan lärobok gifva åt de unga än verkligheten själf – ty blott 

den svarar mot åskådningsprincipens kraf. ” 
(Bager-Sjögren, 1895, s.169) 
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I Sverige hade vi en stor vetenskapsman, Carl von Linné, som under 1700-talet förespråkade 

det konkreta och som ofta tog med sig sina studenter ut i fält efter sina föreläsningar. Där fick 

studenterna komma till honom med saker de hittat och tyckte var intressanta (Elfström, 2008, 

s.165). Magntorn & Magntorn (2004, s.97) skriver att Linné lär ha sagt att ”Om vi inte känner 

namnen på tingen är kunskapen värdelös” vilket till stor del ringar in kunskapsperspektivets 

kärna, artkännedom. Vidare skriver ovanstående att man kan se på artkunskap som ett språk. Vad 

de menar är att om vi betraktar artkunskap som ett språk så krävs det ett visst kunnande för att 

lärandeprocessen ska bli meningsfull (s.104). Så utifrån vad Magntorn & Magntorn skriver kan vi 

koppla ihop artkännedomens betydelse med vad som står i läroplanen för förskolan om 

språkutveckling. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 

och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö98, 2010, s.10).  

Dahlgren (1997) skriver att det textuella lärandet bör vara ett komplement till de erfarenheter 

som görs i autentiska situationer (ss.51-52). Något man kan se att Linné redan på sin tid var inne 

på i och med att han efter sina föreläsningar tog med sig sina studenter ut antingen i sin 

undervisningsträdgård i Uppsala eller ut i fält. Dahlgren (1997) skriver även att ”ett centralt mål 

för denna pedagogik är att genom aktiviteter och upplevelser i utemiljön skapa kunskap och 

närrelationer till natur, kultur och samhälle” (s.50). Senare så har Dahlgren skrivit en text 

tillsammans med Szczepanski där de menar att utemiljön inte enbart ska ses på som ett rum för 

lärande utan att den innehåller strukturer i form av natur- och kulturspår, former, färger, dofter, 

smaker och sinneliga erfarenheter (Dahlgren & Szczepanski, 2004, s.10). De skriver vidare att 

naturen är full av material som kan användas i olika ämnesundervisningar och att lärandet i 

utemiljön förenas av både praktiska och teoretiska kunskaper (Dahlgren & Szczepanski, 2004, 

s.12). Tidigare har Dahlgren & Szczepanski (1997) skrivit att det lärande vi ser i dagens skola, 

inom fyra väggar, är en relativt ung företeelse när det kommer till utbildningshistoria (s.17).  

Elfström (2008) skriver i inledningen till sista stycket i boken Barn och naturvetenskap - 

upptäcka, utforska, lära 

 
”Det är märkligt att tankar och idéer om ett mer kreativt utforskande undersökande 

naturvetenskapligt arbetssätt kommer och går, men aldrig försvinner helt” 
(Elfström, 2008, s.164) 

 

Szczepanski m.fl. (2006) har i en studie skrivit om utomhuspedagogiken och dess särart och de 

menar i den studien att sinnesupplevelsen är centralt när det kommer till inlärning i autentiska 

situationer (s.13). Även tidigare har forskare, författare och filosofer varit inne på sinnenas 

betydelse och redan på antiken förespråkades detta bland annat av Aristoteles. På 

Nationalencyklopedins hemsida kan man läsa följande ur Aristoteles filosofi när det kommer till 

hans psykologi och kunskapsfilosofi ” I medvetandet kan inte förekomma några föreställningar 

eller begrepp som inte uppkommit via sinnena” (Regnéll, 2012). Vilket kan tolkas som att det är 
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genom sinnena; synen, känseln, hörseln, lukten och smaken som vi tar till oss kunskap och lär oss 

nya saker. En annan som skriver om sinnenas betydelse är Leicht Madsen (1999, s.75) som i sin 

bok skriver om sinnesintrycken och barnens egna aktiviteter. Hur dessa kan ses som 

utgångspunkten för barnens utveckling och då framför allt när det kommer till att lära sig nya 

saker. Hon menar att det är barnets aktivitetsnivå som är avgörande för hur mycket barnet får 

uppleva. 

Att utevistelse förespråkas när det kommer till lärande och utveckling kan man tydligt se då 

flera forskare, filosofer och pedagoger genom tiderna har pekat på just detta. Även den 

reviderade läroplanen för förskolan lyfter bland annat kunnande om djur och växter i förskolan. 

Närmiljöns betydelse lyfts även den senare i detta arbete då det är i denna som barnen vistas då 

de är utomhus Men finns det någon skillnad när det kommer till kunskap när det handla 

kunnandet om djur och växter i närmiljön mellan de olika förskoleformerna? Och kan man sedan 

se något samband mellan eventuella skillnader och utevistelsetiden? 
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Litteraturöversikt 

Begreppsförklaring 

Här kommer de för studien centrala och relevanta begrepp att presenteras. Dessa begrepp kan 

tolkas på olika sätt så det som presenteras här är författarnas definition av begreppen. De 

begrepp som kommer att definieras är följande: Traditionell förskola, I Ur och Skur förskola, 

Mobil förskola, olika former av förskoleverksamhet 

Traditionell förskola 

Med traditionell förskola avses i detta arbete en förskola som inte arbetar med någon specifik 
pedagogisk inriktning som till exempel I Ur och Skur eller Montessori. Förskolan har heller inte 
någon uttalad utomhuspedagogisk profil. 

Den första förskolan, som då kallades för småbarnsskola startade på 1830-talet i Stockholm 
och Göteborg (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992, s.2). 

I Ur och Skur förskola 

Med detta avses i detta arbete en förskola som är certifierad av Friluftsfrämjandet till att få kalla 

sig I Ur och Skur förskola.  

För att få kallas för I Ur och Skurverksamhet så måste man uppfylla 18 kriterier; här under 

följer några exempel på vad dessa kriterier är: 

• Att bedriva verksamheten enligt I Ur och Skurpedagogiken. 

• Att tillse att alla ledare är medlemmar i Friluftsfrämjandet. 

• Att verka för att föräldrar aktivt deltar i verksamheten. 

• Att ge ledare möjlighet till annan fortbildning inom Friluftsfrämjandet 

• Att bidra till I Ur och Skurs utveckling 

(Westerlund, 2009, s.80) 

Tanken med denna pedagogik är att barnen ska få kunskap om naturen och hur man ska vara i 

naturen för att inte förstöra samt även se sambanden i naturen (Westerlund, 2009). I Ur och Skur 

är en relativt ny förskoleform som grundades 1985 av Siw Linde och Susanne Drougge och den 

första I Ur och Skur förskolan heter Mulleborg. Två år senare fick Siw och Susanne 

Friluftsfrämjandet (2012) bakom sig. 

Mobil förskola 

Med detta avses i detta arbete en förskoletyp som bedriver sin verksamhet utomhus och tar sig 

till olika platser med hjälp en för ändamålet specialbyggd buss.  
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Syftet med den mobila förskola menar Hellman & Sunnebo (2009) är att de flesta aktiviteterna 

ska utföras utomhus och bussen fungerar som ett skydd när det är dåligt väder eller om barnen 

vill göra aktiviteter som inte är lämpligt att utföra utomhus. Den mobila förskolan erbjuder 

barnen autentiska miljöer för att utveckla deras lärande (Hellman & Sunnebo, 2009).  

Den första bussen i Sverige togs i bruk i mars 2006 och idag, nästan 7 år senare, finns det 33 

bussar i bruk i Sverige. Denna information har vi via mail fått från Solveig Sunnebo, VD för 

Helianthus Mobila Förskolor (Helianthus, 2009).  

Olika former av förskoleverksamhet 

När detta begrepp används i denna studie avses alla de tre verksamhetsformerna, traditionell 

förskola, I Ur och Skur förskola och Mobil förskola. 

Textuellt lärande 

Med textuellt lärande menas i detta arbete ett lärande som grundar sig på text baserad inlärning. 

Det vill säga när barn sitter inne i ett rum och lär sig om något utifrån vad som står i en text. 

Autentisk miljö/situation 

Med autentisk miljö eller situation menas det i detta arbete något som utspelas eller upplevs i en 

verklig miljö. Det vill säga när barn är i den miljö där ett fenomen eller ett objekt kan upplevas 

eller studeras. Till exempel om barnen ska studera barrträd så blir den autentiska 

miljön/situationen ett ställe ute i naturen där det växter just barrträd. 

Närmiljö  

Med närmiljö menas i detta arbete den miljö som omger förskolan och som är tillgänglig för 

pedagogerna och barnen. Det innebär inte enbart den egna gården utan innefattar även den miljö 

som ligger inom räckhåll utanför gården. Begreppet är stort och kan på detta sätt innefatta 

avstånd som barnen kan gå till men även avstånd som innebär transport med någon typ av 

fordon. Denna vidd i begreppet är nödvändig då undersökningen innefattar den mobila förskolan 

som tar sig till sina planerade mål med buss. 

Ute i naturen 

I detta arbete tolkas begreppet natur eller att vara ute i naturen som den miljö förskolorna har 

tillgång till när de är utomhus. Det vill säga att förskolegården innefattar lika mycket natur som en 

skog, det är bara två olika typer av natur som ger tillgång till olika typer av upplevelser och 

intryck. 
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Tidigare Forskning 

Hälsoperspektivet 

Socialstyrelsen (2008) menar att utevistelsen kan vara en friskhetsfaktor eftersom 

smittspridningen blir mindre i utomhusmiljön som följd av att det späds ut i luftvolymen (s.31). 

År 1990 gjorde Socialstyrelsen en undersökning i Sverige med fokus på sjukfrånvaron hos 

daghemsbarn. De undersökte om barnens utevistelsetid kanske kunde vara en bidragande faktor 

till barns sjukfrånvaro. De kom fram till att barnen som vistades ute mellan sex till nio timmar i 

veckan hade mindre sjukfrånvaro än de barnen som vistas ute högst fem timmar i veckan 

(Socialstyrelsen, 2008, s.32).  

Enligt Kaplan och Kaplan (1989) så är det bra för både hälsan och välbefinnandet att vistas 

utomhus. De skriver att man bland annat blir piggare och lugnare när man vistas utomhus och att 

landskapet även ger mera glädje (Kaplan & Kaplan, 1989). Detta är även något som Söderström 

(2011) skriver om i en rapport från Naturvårdsverket. Hon anser att naturen är en slags medicin 

för människan som ger lugn och ro och att vistas i naturen kan minska stress och kan därmed 

bidra till en bättre hälsa (s.89). Att röra sig och vara fysiskt aktiv är även det faktorer som kan gör 

att man håller sig friskare menar Szczepanski m.fl. (2006). De skriver även att de barn som är i 

miljöer där det är en grön varierad och omväxlande utomhusmiljö är friskare och barnen leker 

med mer variation än barn som inte har möjlighet till dessa utomhusmiljöer (Szczepanski, m.fl., 

2006, s.94).  

Många hävdar att utevistelsen är bra för att hålla sig frisk tack vare den friska luften. Luften är 

dock inte alltid så frisk. Luften kan innehålla giftiga föroreningar som exempelvis släpps ut 

genom bilgaser. Det kan också vara farligt att vistas utomhus i den så kallade friska luften. Det 

beror mycket på hur nära man är trafikerade vägar. Men genom att flytta sig 500 meter från en 

trafikerad väg så är luften mycket friskare och renare (Söderström, 2011, s.111).  

Forskaren Moen m.fl. (2007) kom i sin norska studie fram till att det inte var någon skillnad i 

sjukfrånvaron hos de barn som gick på traditionella förskolor och de barn som gick på 

utomhusförskolor. Studien är gjord i två omgångar, januari-april år 2004 och 2005. Sammanlagt 

var det 32 traditionella förskolor och 37 utomhusförskolor som var med i undersökningen. 

Utomhusförskolorna var utomhus i snitt 3,5 timmar per dag eller mer och de traditionella 

förskolorna var utomhus i snitt 3 timmar om dagen eller mindre. En annan studie som stödjer det 

Moen m.fl. kommit fram till gjordes av Mygind m.fl. (2003) i Danmark under en sex månaders 

period. Det var åtta förskolor som deltog i undersökningen, skillnaden mellan förskolornas 

utevistelsetid var ca 1,5 timme per dag. Där kom de fram till att barnens sjukfrånvaro inte kan 

minskas genom att barnen får vistas mer utomhus. De anser istället att bra hygien är en viktigare 

faktor för att barnen ska hålla sig friska. Det handlar exempelvis om att tvätta händerna ofta 

eftersom de i sin studie har kommit fram till att smittspridningen överförs bland annat via händer 

och leksaker. (Mygind m.fl., 2003, s.443). Två studier som visar på det motsatta är gjorda dels av 
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Söderström & Blennow (1998) och sedan Grahn m.fl. (1997) de kom fram till i sina studier att 

det fanns en skillnad mellan traditionella förskolor och I Ur och Skur förskolor när man jämförde 

sjukfrånvaron. Söderström & Blennow (1998, s.1671) hävdar att de barnen som går i traditionella 

förskolor har högre sjukfrånvaro än de barn som går på en I Ur och Skur förskola. I deras studie 

som pågick i 12 månader medverkade sex I Ur och Skur förskolor och sju traditionella förskolor. 

I Grahns (1997) studie där det medverkar en traditionell förskola och en utomhusförskola tar de 

också upp att barnen som går I Ur och Skur förskolor har mindre sjukfrånvaro tack vare att de är 

i en miljö där trängsel oftast inte uppstår och därmed så minskas smittorisken. Grahn (1997) tar 

även upp att I Ur och Skur förskolan hade en mera harmonisk miljö att vistas i och att även de 

kunde vara en bidragande faktor till att barnen höll sig friskare (Grahn, 1997, ss.84-85).  

Sammanfattning 

I den tidigare forskningen går det att tyda att utomhusvistelsen både kan ha positiva och negativa 

konsekvenser på barnens hälsa. Utevistelsen kan bidra till att barnen blir piggare och gladare. Den 

kan även bidra till att bakterierna inte sprids lika lätt utomhus som inomhus men det kan också 

bidra till att barnen andas in giftiga avgaser. Detta riskeras om man vistas i miljöer som ligger nära 

trafikerade vägar. Forskare som har undersökt förskolor med olika utevistelselängder har inom 

detta forskningsområde kommit fram till olika resultat när det handlar om barnens utevistelsetid 

om den kan ha något samband med deras sjukfrånvaro. 

Kunskapsperspektivet  

Att utevistelsen och lärande i autentiska situationer kan ses som något positivt enligt forskare, 

filosofer och pedagoger har berörts redan i bakgrunden med tillbakablickar ända från antiken. 

När det kommer till artkännedom och att artbestämma växter och djur som 

kunskapsperspektivet handlar om. Så skriver Magntorn & Magntorn (2004, s.99) att man genom 

att känna igen de vanligaste arterna i sin närmiljö skapar en förtrogenhet som man sedan har 

nytta av när man kommer till ett nytt område.  

I nutida forskning så hävdar Szczepanski (2007) att kärnan i ett lärande utomhus är att jobba i 

växelverkan mellan det textbaserade lärandet och förstahandserfarenheterna; det autentiska 

lärandet (s.10). Han skriver vidare att språkliga begrepp tillägnas genom just direktkontakt i 

autentiska situationer. Öhman (2011) skriver att när det kommer till lärandet som perspektiv på 

utomhuspedagogiken så är det genom direkta studier i naturen som erfarenheter kopplat till detta 

förvandlas och organiseras till systematiserad kunskap och begrepp (2011, s.124). Szczepanski 

m.fl. menar även att för att få motivation till meningsfulla och kreativa lärprocesser så är mötet 

med den autentiska utomhusmiljön en viktig del (Szczepanski m.fl, 2006). I en rapport från 

Naturvårdsverket refererar Öhman (2011) till pedagogikforskarna Dahlgren och Szczepanski och 

vad de skriver i boken Utomhuspedagogik – bokligbildning och sinnlig erfarenhet. Dahlgren& 

Szczepanski (1997) skriver i deras studie att ”en pragmatisk, konsekvens- och handlingsinriktad 

pedagogik som uppstår och utgår från ett praktiskt sammanhang”(s.52). De menar att det är detta 
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som den erfarenhetsbaserade bildningstraditionen står för. Vad Öhman (2011) vill säga genom att 

referera till ovanstående pedagogikforskare är att man ur detta perspektiv kan se lärande utanför 

klassrummet som ett komplement till det teoretiska lärandet. Lärandet utomhus kan då utveckla 

kompenserande kunskapsformer (2011, 119). 

Men det är inte bara att gå ut i den befintliga utemiljön. Szczepanski (2007) skriver att man 

måste formulera sina förstahandserfarenheter språkligt för att kunna ta till sig dem, vi måste med 

andra ord sätta ord på våra erfarenheter (s.21). Även Öhman (2011) pekar på att det inte bara är 

att gå ut. Att bedriva verksamhet utomhus menar han ställer stora krav på den pedagogiska 

verksamheten. Han menar vidare att planeringen av aktiviteterna är centralt och att metoderna 

bör vara genomtänkta. Vidare pekar han på uppföljningen och menar att även den bör göras 

noggrant. Öhman (2011) fortsätter med att säga att viktigt för utevistelsens lyckande är att det 

inte är isolerade händelser utan något som är återkommande. Han menar vidare att man även bör 

reflektera och relatera tillbaka till utevistelsen i klassrummet. Han menar även att det kan vara 

viktigt för lärandets lyckande att man har en plats man återkommer till, det kan skapa en trygghet 

och på så sätt underlätta för lärandet (s.133) 

Szczepanski m.fl. (2006) har även konstaterat att barn och vuxna inte bara lär sig genom att se 

och höra utan också genom att lukta, känna, smaka och beröra; att gripa för att begripa. De 

menar alltså att alla sinnen behöver stimuleras för att utveckla en kunskap och ett lärande. Detta 

är även något Hannafjord (1997) skriver om i sin studie om hjärnans utveckling, att det är genom 

stimulans och interaktion med omgivningen som de flesta nervbanor i hjärnan utvecklas (s.27). 

Hon skriver vidare att den information vi får via våra sinnen har en stor betydelse för att bättre 

kunna förstå världen (Hannaford, 1997).  

Öhman (2011) skriver även att det idag har gjorts särskilda satsningar på utomhuspedagogik i 

och med I Ur och Skur och olika Naturskolor. Han skriver vidare att I Ur och Skurs 

grundläggande tanke är just att utgå från naturen när det kommer till barns utveckling. Den 

pedagogiska principen är att använda sig utav naturen och de direkta möten som uppstår där 

(2011, s.122). Öhman skriver även att ”den bärande tanken är att använda utomhusmiljön som 

ett sätt att lära från verkligheten direkt” (2011, s.119). 

Det finns exempel på studier som visar på betydande skillnader i elevers kunskap som ett 

resultat av att vistas utomhus menar Öhman (2011). Han pekar även på att det finns studier som 

säger det motsatta, att utevistelsen inte ger några fördelar när det kommer till kunskap (2011, 

s.129-130). Vidare tar Öhman (2011) upp att det kan finnas hinder för lärandet i form av 

osäkerhet, rädsla och olust. Han menar att om ett barn känner sig osäker i en miljö så kommer 

detta att hindra inlärningen. Vidare skriver han att om barnet är rädd för spindlar, ormar eller 

giftiga växter så kan även detta bli ett hinder för ett lärande utomhus. Och slutligen, om barnet 

känner obehag av att bli smutsig, att ta och känna på olika material man finner i naturen så kan 

även detta bli ett hinder för lärandet (2011, s.131). 
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I rapporten skriver Öhman (2011) att forskning har visat att yngre barn är betydligt mer 

mottagliga och har lättare att känna entusiasm för att vara utomhus än äldre barn. De yngre 

barnen har större fokus på uppgiften vilket gör att de yngre barnen lättare kan uppleva naturen. 

Sammanfattning 

I den tidigare forskningen kan vi se att forskare lyfter ett arbetssätt där man jobbar i 

växelverkan med det teoretiska. Utomhuspedagogiken ska med andra ord inte ersätta, utan ses 

som ett komplement till det teoretiska. Det har skrivits att det är viktigt att man i verksamhet 

inomhus återknyter till upplevelserna utomhus. Detta medför att man lyfter det språkliga, knyter 

ihop upplevelser med språket, både muntligt och skriftligt. Vidare så har forskare tagit upp 

betydelsen av planeringen av verksamheten och hur viktigt det är att man reflekterar som 

pedagog över vad man har gjort. 

Till sist så talades det om platsens betydelse för lärandet, att det är positivt för lärandet att man 

har en fast plats att återvända till, en plats där barnen lär sig känna igen arter som finns i 

närmiljön. Att ha en fast plats som barnen blir bekant med minskar även risken för att hinder för 

lärandet dyker upp. 

Teoretiska Utgångspunkter 

Hälsoperspektivet  

I en rapport från Naturvårdsverket skriven av Söderström (2011) kan man läsa följande citat:  
”Att få en känsla för ett stycke natur kan ge en känsla av sammanhang för individen, något 

som Aaron Antonovsky beskriver som viktigt för att må bra och behålla hälsan.”  
(Söderström, 2011, s. 98)  

Aaron Antonovsky (2005) var professor i medicinsk sociologi i Israel. Han utgick från ett 

hälsoperspektiv som innebär att hälsa och ohälsa påverkas av många faktorer. Han ansåg att hälsa 

och ohälsa inte var ett antingen eller tillstånd utan man kunde vara sjuk i olika grad, man kunde 

vara mer eller mindre sjuk eller mer eller mindre frisk och att detta påverkas av olika faktorer. 

Antonovsky (2005) såg på hälsa och ohälsa ur ett salutogenetiskt perspektiv som innebar att man 

inriktade sig på faktorer som upprätthåller hälsa. Men det fanns också ett annat synsätt som 

kallades för patogenskt perspektiv där man ansåg att sjukdomar orsakades av bakterier, där man 

försöker förklara varför människor blir sjuka. Men Antonovsky inriktade sig mot det 

salutongenetiska synsättet. Han talar om känsla av sammanhang (KASAM) som innefattar tre 

centrala begrepp:  

• Begriplighet som innebär att man ser världen som begriplig och inte som kaosartad.  

• Hanterbarhet innebär att man har resurser som man kan ha hjälp av när olika krav ställs, 

har man dåligt av dessa resurser så kan man lätt drabbas av stress  
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• Meningsfullhet som innebär att man känner att man har en delaktighet i världen och att 

det kan löna sig att vara engagerad till en viss grad.  

Antonovsky anser att dessa tre begrepp är friskhetsfaktorer som gör att människor klarar av 

belastning och påfrestning bättre (Antonovsky, 2005).  

I detta arbete är det patogenska perspektivet som är i fokus. Det handlar om att det är 

avvikelserna som är intressanta att undersöka. Har man ett patogent perspektiv så fokuserar man 

på vad de är som kan ha orsakat sjukdomen och hur man på bästa sätt ska kunna bota 

sjukdomen. Man fokuserar även på hur man ska kunna förhindra eller förebygga dessa sjukdomar 

på bästa sätt (Quennerstedt 2007). 

Kunskapsperspektivet 

I detta arbete är det ett empiriskt synsätt som ligger till grund för delen om kunskap. Empirism är 

en filosofisk inriktning som framhåller erfarenheten som utgångspunkt för vår kunskap. En stark 

teori inom empirismen är att all kunskap har sin grund i sinneserfarenheten och en svagare teori 

är att erfarenheten utgör en grund till kunskap (Prawitz, 2013). 

I en essä med titeln ”Om barnuppfostran” skriven 1580 av Michel de Montaigne skriver 

denne om hur han ansåg att lärare av den tiden skulle undervisa och tillmötesgå eleven. 

Montaignes tankar utgjorde en ny pedagogisk början med humanismens skeptism och den 

empiriska metoden som två viktiga förutsättningar (Rantatalo, 2002, s.34). Montaigne 

presenterade ett pedagogiskt förhållningssätt där elevernas egna förutsättningar 

uppmärksammades och där ett reellt möte med omvärlden kom till stånd (Montaigne, 1986, 

ss.189-190). Montaigne ansåg även att resor var av betydelse för att få förstahandsupplevelser och 

på så vis lära sig saker (Montaigne, 1986, s.193). Detta förhållningssätt diskuterades senare av 

pedagoger under 1800-talet. Pedagogen Per Adam Siljeström uttryckte liknande tankar om resans 

betydelse för personlig utveckling: 

 
”Hvarför äro resor bildande? Emedan de föra oss i beröring med nya menniskor och seder, 

nya naturföremål, nya föremål inom konstens och industriens område, hvilket allt väcker nya 
intryck och med de nya intrycken äfen nya tankar”  

(Siljeström, 1856, s 2).  

På 1600-talet utarbetade Johan Amos Comenius en teori som fick stor uppmärksamhet bland 

Sveriges folkskollärare vid sekelskiftet 1900. Han skrev 1657 Didactica Magna som introducerar 

en metod som enligt författaren är ”en fullständig framställning av konsten att lära alla allt” 

(Kroksmark, 1998, s 21). I metoden som Comenius utarbetade kan man se spår av Montaigens 

tankar och idéer, att verkligheten kan ses som källan till kunskap (Kroksmark, 1998). Det är i 

Didactica Magna som begreppet didaktik dyker upp för första gången och definitionen av 

begreppet som Comenius gav var ’konsten att undervisa’ (Kroksmark, 1998, s.18). Didaktik blev 

ett begrepp som tog upp frågor som förutsättningar och riktlinjer för vilken kunskap som skulle 
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läras ut och hur man skulle gå till väga. En uppmaning som ständigt är återkommande i boken är 

att undervisningen ska vara naturlig. (ibid.). 

Den åskådningsprincip och de metoder för sinnesträning som Comenius tidigare lyft fram 

utvecklades senare av Rousseau. Rousseau betonade den verkliga erfarenhetens betydelse i barns 

tidiga år och idén om att ha verkligheten som utgångspunkt gjordes av Rousseau om till en 

princip för undervisning. Tanken var att barnets sinnen skulle tränas till att uppfatta och förstå 

den närmaste omgivningen (Kroksmark, 1998). Rousseau skrev i sin bok Emile eller om 

uppfostran som Kroksmark (1998, s.64) kallar ett pedagogiskt storverk:  

 
”Vid själens första funktioner måste sinnena vara dess ledare. Ingen annan bok än världen, 

ingen annan undervisning än fakta! Ett barn, som läser, tänker inte, det är helt och hållet upptaget 
med själva läsningen; det lär ingenting och uppfattar endast ord.” 

(Rousseau, 1977, s 191) 

Rousseau talade för att elever skulle ha mer eget ansvar och förutom iakttagelseträning 

förespråkade han en mer aktivitetsinriktad metod där eleven fick genomföra egna experiment och 

övningar (Kroksmark, 1998, s.71-71). Att få prova på, undersöka och observera är enligt 

Elfström (2008, s.27) själva betoningen av empirismen. Hon skriver vidare att det är antaganden 

om att världen är som den är och att människan måste bli bättre på att beskriva och upptäcka 

fakta som är det grundläggande för den empiriska tanketraditionen. Vidare skriver hon att enligt 

empirismen så uppkommer kunskap genom upplevelser, erfarenheter och upptäckter som görs 

med sinnena. Det är genom sinnena som vi kan få erfarenheter och upplevelser som omvandlas 

till fakta. Grundantagandet om att man kan upptäcka och objektivt beskriva världen får enligt 

Elfström (2008) betydelse för språket, detta ses då som något som representerar och avbildar 

världen (Elfström, 2008, s.27).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan utevistelsens längd och 

barns hälsa samt kunskapsutveckling vid tre former av förskoleverksamhet som har varierande 

grad av utevistelse. 

Frågeställningar 

• Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre olika 

förskoleformerna? 

 

• Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre förskoleformerna när det kommer 

till att artbestämma djur och växter i närmiljön? 

 

• Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och eventuella skillnader mellan 

de tre olika förskoleformerna? 
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Metod 

Denna studie bygger på empiri som samlats in från sex förskolor i en större stad i mellersta 

Sverige. Det ingår två förskolor från varje förskoleverksamhet; det vill säga, studien innefattar två 

traditionella förskolor, två Mobila förskolor och två I Ur och Skur förskolor. 

Arbetet grundar sig på det Esaiasson m.fl. (2012) kallar för en statistisk analys. För att 

specifiera ytterligare så är det en statistisk flervariabelanalys med en invervallskala i form av en 

multivariant tabellanalys (Esaiasson m.fl, 2012, s.348-349, 376-377). Tillvägagångssättet för att 

samla in empirin till de olika delundersökningarna som skulle analysera var dels att ur arkiv 

plocka fram uppgifter om barnens sjukfrånvaro för perioden september-november. Sedan 

genomfördes två protokollundersökningar som pedagogerna på de olika förskolorna fyllt i. Det 

ena protokollet hade fokus på utevistelsens längd (bilaga 1) och det andra hade fokus på djur och 

växter som finns i närmiljön (bilaga 2), det sista protokollet kompletterades även av bilder på djur 

och växter (bilaga 3).  Valet av metod grundar sig på det Esaiason (2012) skriver i sin bok om att 

man delar upp det empiriska materialet i mindre delar och granskar dessa var för sig (s.377). Även 

det som skrivs av ovan nämnda författare om huvudfrågeställning stämde överrens med arbetets 

huvudfrågeställning. Att man studerar skillnader eller brist på skillnad med denna typ av metod. 

För att minska risken för den så kallade intervjuareffekten som Danielsson (2012) pratade om 

i sin föreläsning, har vi valt att inte vara med i barngruppen. Intervjuar effekten innebär att vi 

som intervjuare påverkar personen/personerna vi intervjuar medvetet eller omedvetet och att det 

resulterar i att personen som blir intervjuad ger oss de svar som de tror att vi är ute efter eller inte 

vågar säga saker (Danielsson, 2012). Det är framför allt för ett av protokollen detta får betydelse; 

växter och djur. Vi hade själva kunna varit de som genomförde den protokollundersökningen 

med barnen men vi gjorde ett medvetet val att inte genomföra det själva. Utan vi valde istället att 

låta pedagogerna som barnen känner och är trygga med att genomföra undersökningen i fråga. 

Metod för datainsamling 

Hälsoperspektivet 

I den delundersökningen som handlar om barns sjukfrånvaro är det materialet från arkivstudien 

som ligger till grund. 

I arkivstudien så har förskolorna vid förfrågan gett författarna till studien tillgång till information 

om sjukfrånvaron för ett kvartal; september-november. Dessa siffror har sedan förts in i en tabell 

tillsammans med siffran för hur många barn det finns på förskolan för att sedan räknas om till 

procent. 
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Kunskapsperspektivet 

I den andra delundersökningen som har fokus på att artbestämma växter och djur i närmiljön är 

det ett protokoll som ligger till grund. 

Protokollet för växter och djur användes som så att det var pedagogerna på förskolorna som 

själva fyllde i det tillsammans med ett barn i taget utifrån givna instruktioner som medföljde 

protokollet. Materialet från denna protokollstudie har sedan förts in i två tabeller, den ena 

tabellen visar ja svaren för alla växter och den andra visar ja svaren för alla djur. 

Samband med utevistelsens längd 

I denna del av undersökningen har resultaten från de båda delundersökningarna jämförts med 

utevistelsens längd. Som grund för denna studie ligger protokollet om utevistelsens längd. 

Insamlingen av materialet för utevistelsens längd har gått till som så att pedagogerna på 

förskolan har fått fylla i ett protokoll där de själva har fått uppskatta hur länge de har varit 

utomhus det senaste kvartalet i olika typer av väder. Den insamlade datan har sedan 

sammanställts i en tabell. 

Material och urval 

Urval 

De förskolor som deltagit i undersökningen har valts ut på basis av vilken form av 

förskoleverksamhet de bedriver. En annan variabel i urvalsprocessen var att ha med lika många 

förskolor av varje förskoleform. Då det inte fanns så många registrerade I Ur och Skur förskolor 

på den ort som undersökningen genomfördes så fick antalet medverkande I Ur och Skur 

förskolor avgöra antalet för det totala antalet förskolor vi skulle ha med i undersökningen. Det 

var två I Ur och Skur förskolor som tackade ja vilket medförde att gränsen för medverkande 

förskolor blev sex stycken, två av varje förskoleform. 

I studien om sjukfrånvaro fick vi veta att det under perioden vi fokuserade på i 

undersökningen gick 77 barn i den traditionella förskoleformen, 32 barn på båda I Ur och Skur 

förskolorna och totalt 83 barn i den Mobila verksamheten. Antalet barn som deltar i studien om 

växter och djur är åtta från varje förskoleform. 

Det första protokollet som skulle sättas samman var det om utevistelsens längd och då det 

skulle sträcka sig bakåt i tiden krävdes att det skulle täcka de olika möjliga väderförhållandena 

som varit under den angivna tiden studien sträckte sig över. Protokollet blev i slutändan väldigt 

öppet för tolkningar, men täckte ändå in de olika typer av väder som hade varit under det kvartal 

studien fokuserat på. 
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Nästa protokoll som sattes samman var det för växt- och djurkunskap och urvalet där i 

gjordes utifrån den närmiljö som förskolorna hade. Områdena i vilket förskolorna befann sig 

studerades och utifrån vad som kunde ses gjordes ett urval av vad författarna ansåg skulle vara 

växter och djur barnen borde känna igen. 

Efter att protokollet för växter och djur färdigställts behövdes kompletterande bilder. Urvalet 

blev väldigt begränsat då användarrättigheter måste tas med som variabel för användbara bilder. 

Andra variabler var att bilden skulle vara tydlig, bilden skulle även se ut att kunna vara tagen i 

närmiljön eller åtminstone i den svenska naturen. Exempelvis en bild på en pilgiftsgroda eller en 

klädd julgran var oacceptabla bilder då inget av de två exemplen finns naturligt i den svenska 

naturen. 

Databearbetning och analysmetod 

Det första som gjordes innan empirin började bearbetas var att kontrollera bortfallet och detta 

gjordes genom att jämföra materialet med det ursprungliga urvalet som enligt Trost (2012) är det 

enklaste sättet. Det gick tydligt att se att det inte blivit något bortfall i denna undersökning då allt 

material som lämnats ut kom tillbaka och var ifyllt. 

Nästa steg var att sammanställa empirin och föra in i den de olika tabellerna som skapats för att 

göra den insamlade datan mer överskådlig. Sedan så studerades datan och analyseras utifrån vissa 

olika variabler som var relevanta för studien för att på så vis se om avvikelser kan hittas. 

Variabler i denna undersökning är tid man har varit utomhus på dagen, sjukfrånvaron och 

kunnande om djur och växter. 

Hälsoperspektivet 

Datan för sjukfrånvaro fördes in i en tabell för att sedan räknas om till procent. Datan räknades 

om i procent på följande sätt: vi tog antalet barn som fanns på de två förskolorna som 

representerade en verksamhetsform och multiplicerade det antalet med antalet dagar det bedrivits 

verksamhet på förskolorna under kvartalet i fråga. Detta gav oss en siffra som vi valt att kalla det 

totala antalet potentiella sjukdagar. Till exempel en förskola med 10 barn har på en dag 10 

potentiella sjukdagar och på 20 dagar 200 potentiella sjukdagar. Denna siffra motsvarar 100 % i 

vår undersökning. Näst steg i uträkningen var att ta den reella siffran för sjukfrånvaron i den 

aktuella förskoleformen och dela den med siffran för de potentiella sjukdagarna. Till exempel om 

den reella sjukdagssiffran under 20 dagar är 50 och den potentiella siffran 200 så blir slutsiffran 

man jobbar med 25 %, 10×20=200, 50÷200=25. Formeln för vår uträkning ser ut på följande vis: 

x×d=psd, rsd÷psd=y. För att förtydliga; x = antalet barn i förskoleformen, d = antalet dagar i 

perioden, psd = totala antalet potentiella sjukdagar för perioden, rsd = det reella antalet sjukdagar 

för perioden och y = sjukfrånvaron i procent. 
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Kunskapsperspektivet 

När protokollet för växt- och djurkunskap bearbetades så sammanställdes alla tre förskoleformer 

i två tabeller så att svaren från alla åtta barn räknades ihop till en siffra 1-8, noll skrevs inte ut 

utan då lämnades det blankt i tabellen. Uppdelningen av dessa två tabeller blev en för växter och 

en för djur. Detta för att diagrammen som sedan skapades inte skulle bli otydliga och svårlästa.  

Samband med utevistelsens längd 

I bearbetningen av utevistelsetiden så fördes alla siffror vi fått från pedagogerna in i en tabell där 

vi sedan räknade ut ett medelvärde som fick representera varje förskoleform. Detta värde 

användes sedan för att skapa ett diagram för att på så vis synliggöra skillnaderna i utevistelsetiden. 

Genomförande  

Det första som gjordes var att kontakta olika förskolor för att höra om de var intresserade av att 

delta i undersökningen. Om de var intresserade så frågades det om hur många barn i 

femårsåldern som fanns på varje förskola. På så vis skapades ett underlag för hur många brev 

som behövde kopieras upp till föräldrar/vårdnadshavare. 

Etiska aspekter 

Studien är genomförd enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

förespråkar.  

Dessa etiska aspekter blev förskolorna som medverkade i studien informerade om i ett brev 

(bilaga 4) som ingick i det material som delades ut till studien. I detta material ingick även ett brev 

(bilaga 5) som skulle lämnas till föräldrar/vårdnadshavare som hade barn i den åldern studien om 

växter och djur inriktade sig på där det även informerades om de etiska aspekterna. 

Informationskravet  

Vid en vetenskaplig studie måste de som deltar i studien informeras om vad studien handlar om 

och varför de ska delta i undersökning. Vidare måste man även meddela att det är frivilligt att 

delta och att om de har börjat fylla i protokollen så är de inte tvingade att avsluta dem utan det är 

fritt att sluta när man vill. Sedan så bör man även i samband med att man berättar vad studien 

syftar till berätta vilka vi som genomför studien är och varför vi gör undersökning. 



24 

 

Samtyckeskravet  

När man genomför en studie har man ingen rätt att tvinga någon att delta i undersökningen vilket 

innebär alla som deltar själva har rätt till att bestämma om de vill delta eller inte. Då en del av 

denna undersökning fokuserar på fyra barn som ska svara på om de kan namnge djur och växter 

måste samtycke från föräldrar/vårdnadshavare fås eftersom dessa barn är under 15 år. Det 

innebär även att om en förälder/vårdnadshavare säger nej så får svaren från barnet i fråga inte 

användas i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet  

Ytterligare en annan sak som måste informeras om är att alla uppgifter är konfidentiella och att 

protokollen kommer att kodas så att det inte ska gå att spåra till enskilda individer eller förskolor. 

Nyttjandekravet  

Så till den sista etiska aspekten deltagarna i undersökningen ska informeras om och det är att den 

insamlade datan endast får användas i denna undersökning och inte till något annat. Vidare bör 

man också informera de som deltar i undersökningen om att de, om de vill, kan få en kopia på 

arbetet eller en kortare sammanfattning. 

Reflektion över metoden 

Metoden som denna studie har använt sig av har visat sig vara positiv då det inte har tagit allt 
för mycket tid för varken oss eller förskolorna att genomföra själva undersökningen. 
Pedagogerna har själva fått valt tillfällen då de har haft tid att genomföra dessa protokoll under en 
viss tidsperiod. Vi valde sedan att hämta materialet på förskolorna när undersökningen var färdig 
för att minska risken för bortfall. Detta visade sig var positivt då ingen av de förskolorna som 
valde att vara med i undersökningen hoppade av. När empirin kommit in så omvandlades denna 
till tabeller för att tydligt kunna utläsa resultatet. När tabellerna för barnens sjukfrånvaro skulle 
göras så märktes det en stor skillnad på hur många barn det fanns på de olika förskolorna. Därför 
omvandlades sjukfrånvaron till procent då det blev enklare att utläsa om det fanns någon skillnad 
på sjukfrånvaron. Eftersom studien ville undersöka om det skilde sig något mellan de olika 
förskoleformerna så sammanställde vi resultatet från de förskolorna som hade samma inriktning, 
detta gjorde att det blev enklare att se om det fanns någon skillnad mellan de tre olika 
förskoleformerna både när de gäller sjukfrånvaron och barnens kunskaper om växter och djur. 
När undersökningen om barnens kunnande om växter och djur skulle genomföras valde 
författarna ut bilder av de växter och djur som vistas i närmiljön som skulle vissas för barnen. 
Detta var något som var svårt eftersom bilderna skulle vara så lika verkligheten som möjligt. Det 
som hade varit det ultimata skulle varit om vi tillsammans med barnen gick ut i naturen och 
hittade dessa växter och djur, så att barnen i det autentiska mötet skulle få namnge dessa växter 
och djur. Men på grund av tidsbrist och att vi inte tidigare har haft kontakt med barnen så valde 
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vi att pedagogerna med hjälp av bilderna får kontrollera vilka växter och djur barnen kan namnge. 
Valet att pedagogerna skulle göra denna undersökning var att vi inte ville att barnen skulle bli 
påverkade av oss författare. Då det kan leda till att barnen inte vågar svara även fast det kan 
namnge växten eller djuret . Men nu när vi valde att pedagogerna skulle utföra detta så vet vi inte 
hur mycket pedagogerna har påverkat eller hjälpt barnen. 

När de kom till att pedagogerna på förskolan skulle uppskata hur länge de varit ute de senaste 
tre månaderna så kan de tolka vädret på olika sätt och att tiden kanske inte stämmer helt överens 
med verkligheten. Men vi ansåg ändå att det var det bästa sättet för att få veta på ett ungefär hur 
länge förskolorna är ute.  De metoder som använts har varit de som passat denna studie, med 
tanke på den tid och de medel som funnits. 
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Resultat och analys 

Hälsoperspektivet 

Här kommer frågeställningen: Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre 

olika förskoleformerna att ha fokus 

I följande avsnitt kommer resultatet och analysen av delstudien om hälsoperspektivet att 

redovisas med hjälp av litteraturen som tagits upp tidigare i undersökningen.  

För att kunna se om det finns någon skillnad i barns sjukfrånvaro har jag tagit del av 

förskolornas arkiverade sjukfrånvarolistor de närmast kvartalet, september-november. Där har jag 

fått fram följande resultat som visas i tabell 1. Där går det att se barnens sjukfrånvaro i de olika 

förskoleformerna. I tabellen ser man att barnens sjukfrånvaro i de olika verksamhetsformerna 

skiljer sig ifrån varandra. Det som skiljer sig mest är att de mobila förskolorna har den lägsta 

sjukfrånvaron som ligger på 3,5 % och I Ur och Skur förskolorna har en sjukfrånvaro som ligger 

på 6 %. Skillnaden mellan dessa förskolors sjukfrånvaro är hela 2,5 %.  Vi kan också utläsa att de 

traditionella förskolorna har en sjukfrånvaro som ligger på 5 %. 

Tabell 1 Visar det totala antalet anmälda sjukdagar under kvartalet studien fokuserar på (september – november) i 

procent för varje förskoleform 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Socialstyrelsen (2008) skriver i sin studie att barnen smittas på grund av att de vistas tätt inpå 
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vistas mer tätt inpå varandra än de förskolor som har en lägre sjukfrånvaro. Vidare kan man fråga 

vad dessa skillnader i sjukfrånvaron kan bero på. Enligt Kaplan och Kaplan (1989) så är 
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piggare och lugnare om det vistas mer tid utomhus. Söderström (2011) skriver om att naturen 

kan vara som medicin för människan och att vistas i naturen kan minska stress som kan vara en 

faktor som gör att barnen blir sjuka. Detta kan kanske vara olika faktor på varför det finns en 

skillnad på barnens sjukfrånvaro i de olika förskoleformerna.  

De förskolor som har minst sjukfrånvaro kanske är mera fysiskt aktiva än de andra 

förskolorna och vistas i omväxlande utomhusmiljöer för detta är något som Szczepanski m.fl. 

(2006) anser är faktorer som gör att barnen är friskare. Så frågan som man nu kan ställa sig är om 

utevistelsetiden har någon påverkan på barnens sjukfrånvaro i dessa förskoleformer. 

Kunskapsperspektivet 

Här kommer frågeställningen: Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre 

förskoleformerna när det kommer till att namnge djur och växter i närmiljön att ha fokus 

 

Nu kommer en redovisning av analysen utav den kunskapsrelaterade delstudien i detta 

examensarbete att göras. 

Växtdelen 

I tabell 2 kan man utläsa resultat från de olika förskoleformerna när det kommer till växt- och 
djurkunskapen och i denna tabell presenteras resultatet av växtdelen. Vad tabellen visar är att 
bilden som visade en svamp var något alla barn i undersökningen kunde se och svara på. Svårast 
enligt tabellen var bilden på tall där man i tabellen kan utläsa att det enbart var tre av de totalt åtta 
barnen från I Ur och Skur som svarade rätt och ett av åtta från den mobila förskoleformen. 
Vidare kan man i tabellen utläsa att barnen från I Ur och Skur verksamheten har det bästa 
resultatet med 43 rätta svar, där efter kommer den mobila verksamheten med 36 rätta svar och 
sämst resultat hade den traditionella förskolan med 24 rätta svar av 56 möjliga. Den totala siffran 
räknas på följande sätt, det är sju olika växter och 8 barn från varje förskoleform vilket gör att 
varje förskola hade möjlighet till 56 rätta svar, 7×8=56. 

Tabell 2 Visar hur barnen som deltagit i undersökningen på de olika förskoleformerna har svarat rätt på växt delen i 

protokollet om växter och djur 
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Djurdelen 

I tabell 3 kan resultatet från djurdelen i protokollet om växt- och djurkunskap utläsas. I den 
här delen var det fem bilder som samtliga barn i undersökningen kunde rätt svar på; mask, 
nyckelpiga, groda, spindel och snigel/snäcka. Bilden som minst andel barn kunde svara på var 
skata, endast tre barn av åtta från I Ur och Skur och  tre av åtta från den mobila verksamheten. I 
denna del av undersökningen var det den Mobila verksamheten som hade det bästa resultatet 
med 94 rätta svar av 104 möjliga. I Ur och Skur verksamheten hade 86 rätta svar och sämst 
resultat hade den traditionella verksamheten med 77 rätta svar. Den totala siffran räknas på 
följande sätt, det är 13 olika djur och 8 barn från varje förskoleform vilket gör att varje förskola 
hade möjlighet till 104 rätta svar, 13×8=104. 

Tabell 3 Visar hur barnen som deltagit i undersökningen på de olika förskoleformerna har svarat rätt på djur delen i 

protokollet om växter och djur 

 

Resultatet av växt- och djurdelen i relation till den teoretiska utgångspunkten 

I resultatet har man kunnat utläsa att de förskoleformer som har ett mer utomhusinriktat 

arbetssätt även har ett bättre resultat när det kommer till att artbestämma växter och djur i deras 

närmiljö. Detta går väl ihop med Rousseaus betoning av det reella mötet och den erfarenhetens 

betydelse för ett lärande (Kroksmark, 1998). I denna undersökning kan man se att det finns 

skillnader mellan de olika förskoleformerna. Den traditionella förskoleformen har enligt resultatet 

en sämre kunskap om djur och växter i närmiljön jämfört med både I Ur och Skur och den 

mobila verksamheten. Elfström (2008) menar att ur ett empiriskt synsätt så uppkommer kunskap 

genom just upplevelser, erfarenheter och upptäckter som görs med sinnena. Och Rousseau 

hävdar att det är genom sinnena som barnen uppfattar och förstår sin närmaste omgivning 

(Kroksmark, 1998). Förutom sinnena och omgivningen så argumenterar Montaigne för det reella 

mötet med omvärlden (Montaigne, 1986). Med andra ord så lyfter författare sinnena, 

omgivningen och det reella mötet med omvärlden som viktiga för att kunna tillägna sig kunskap 

ur ett empiriskt perspektiv. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Traditionell

I Ur och Skur

Mobil



29 

 

Resultatet av växt- och djurdelen i relation till tidigare forskning 

I analysen har man kunnat utläsa att I Ur och Skur verksamheten hade det bästa resultatet när 

det kom till att känna igen växter och kunna namnge dessa, de hade även ett högt resultat på 

djurdelen. Utifrån vad forskning har sagt så ligger den grundläggande tanken hos I Ur och Skur 

just i att utgå från naturen när det kommer till barns utveckling, där i ligger deras pedagogiska 

princip (Öhman, 2011, s.122).  

När det kommer till den mobila verksamheten som hade ett resultat inte alls långt ifrån I Ur 

och Skur verksamheten både på växt- och djurdelen så kan man tänka sig att det har att göra med 

pedagogernas förhållningssätt och hur de arbetar. Det har tagits upp att det enligt Öhman (2011) 

inte bara är att gå ut, det krävs också att pedagogerna har planerat verksamheten och följer upp 

denna. Han menar vidare att denna planering och uppföljning är centralt och det är viktigt att det 

görs noggrant (ibid, s.133). Att planering är en viktig del av en fungerande verksamhet råder inget 

tvivel om, men det handlar mycket om vad man planerar och hur man planerar. Den mobila 

verksamheten planerar säkert sin verksamhet, men då inte på samma sätt som I Ur och Skur som 

enligt Öhman (2011) utgår från naturen. 

I resultatet från den traditionella förskoleformen som hade lägst resultat på båda delarna blir 

det Öhman (2011) skriver om att utevistelsen inte kan vara en isolerad händelse utan är något 

som måste vara återkommande relevant. Öhman hävdar vidare att man måste reflektera tillbaka 

på utevistelsetiden och relatera det man upplevde under utevistelsen till klassrummet. Det kanske 

är på det viset att den traditionella förskoleformen i undersökningen inte har den återkommande 

planering och heller inte återkopplar och reflekterar på det vis Öhman menar att man bör för att 

skapa en bra grund för lärandet i samband med utevistelsen. Detta är även något som 

pedagogikforskaren Szczepanski (2007) skriver då han utvecklar det Molander skrivit och säger 

att man måste formulera sina förstahandserfarenheter språkligt för att kunna ta till sig dem, vi bör 

sätta ord på våra erfarenheter (s.21). Vilket leder till reflektion och återkoppling som Öhman 

(2011) lyfter i sin text.  

Vidare så skulle det kunna vara så att barnen i den traditionella förskoleformen har fastnat 

bakom hinder för lärande som Öhman (2011) skriver om. De kanske inte har tryggheten i att 

återvända till samma utflyktsplats vilket gör att de enligt Öhman kan känna sig osäkra och det då 

blir ett hinder för lärandet. Om barnen inte har vanan att vara utomhus i naturen så kan även en 

rädsla för småkryp som spindlar eller ormar finnas som hinder. Även att ta och känna på saker 

kan vara en rädsla och skapa ett obehag som utgör hinder för lärandet (Öhman, 2011, s.131) 

detta eftersom barnen då inte får samma möjlighet till att lära med sinnena. 
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Jämförande analys – Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och 

eventuella skillnader mellan de tre olika förskoleformerna? 

Frågan som återstår blir om man kommer att kunna se ett samband mellan utevistelsens längd 

och resultaten från de båda delundersökningarna. 

I tabell 4 kan vi se de sex förskolornas genomsnittliga utevistelsetid per dag. Där kan vi också 

se vilka olika förskoleformer de är. Pedagogerna på förskolorna har själva fått uppskatta hur 

många timmar de är utomhus varje dag. Utifrån det har vi räknat ut ett genomsnitt på hur många 

timmar de är utomhus varje dag det senaste kvartalet september-november. I tabellen kan vi se 

att skillnaden på utevistelsetiden är stor mellan de traditionella förskolorna som är utomhus 

genomsnitt 2,3 timmar per dag och de mobila förskolorna som är utomhus genomsnitt 6,25 

timmar per dag. Vi kan också se att I Ur och Skur är man ute genomsnitt 5,4 timmar per dag, om 

man jämför de med de traditionella förskolorna så är I Ur och Skur utomhus 3,1 timmar längre 

per dag. Den största skillnaden ser vi ändå mellan traditionell förskola och mobil förskola, där 

den mobila förskolan är ute i genomsnitt 3,95 timmar längre per dag än vad den traditionella 

förskolan är.  

 

Tabell 4 Visar den genomsnittliga tiden pedagogerna på förskolorna har uppskattat att de har varit utomhus varje 

dag under perioden september - november 

 

Sjukfrånvaro 

Syftet med denna frågeställning är att undersöka om utevistelsen längd har någon påverkan på 

barnens sjukfrånvaro i förskolan. I tabell 1 som vi tidigare har redovisat ser vi att det finns 

skillnader i barnens sjukfrånvaro. Men har dessa skillnader då något med deras utevistelse att 

göra? Man har tidigare i denna studie kunnat utläsa att många författare nämnt att utevistelsetiden 

kan vara en friskhetsfaktor. Men det har också visat sig att forskare kommit fram till olika resultat 

när de undersökt om utevistelsens längd kan ha någon påverkan på barnens hälsa. Moen m.fl. 

(2007) och Mygind m.fl. (2003) säger att utevistelsens längd inte har någon betydelse för barns 
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hälsa medan Grahn (1997) och Söderström & Blennow (1998) anser att utevistelsens längd har 

betydelse för barnens hälsa och att de barn som är utomhus mera har mindre sjukfrånvaro än de 

barn som vistas mer tid inomhus. Så om man utgår från Moen och Mygind så ska de inte finnas 

någon skillnad mellan dessa tre förskoleformer om man enbart kollar på utevistelsens längd. Men 

enligt det resultat som vi kommit fram till i tabell 1 så ser vi tydligt att det finns en skillnad mellan 

barnens sjukfrånvaro. Men om man utgår från Grahn och Söderström & Blennow så ska 

förskoleformen med längsta utevistelsetiden ha minst sjukfrånvaro och förskoleformen som har 

ha den kortast utevistelsetid ha högst sjukfrånvaro. Detta stämmer till viss del i denna studie då 

förskoleformen med längst utevistelsetid även har lägst sjukfrånvaro. Men förskoleformen som 

har kortast utevistelse tid har inte enligt denna studie högst sjukfrånvaro. 

Men om man utgår från den studien som socialstyrelsen (2008) gjorde på förskolorna 

angående om deras utevistelsetid har någon påverkan på barnens sjukfrånvaro. Då skulle barnen 

som var utomhus mer än fem timmar i veckan ha bättre sjukfrånvaro än barnen som var ute 

mindre än fem timmar i veckan.  Enligt denna undersökning så är alla barnen utomhus mer än 

fem timmar i veckan om man antar att barnen går på förskolan fem dagar i veckan. Men 

socialstyrelsen påpekar inte att det ska vara någon skillnad om man är utomhus mer än fem 

timmar i veckan eller om man är utomhus fler timmar i veckan. Så enligt deras undersökning så 

ska alla dessa förskolor ha en låg sjukfrånvaro eftersom att de alla är utomhus mer än fem timmar 

i veckan. Men eftersom vi inte har någon förskola som är utomhus mindre än fem timmar i 

veckan så kan vi heller inte se om det som socialstyrelsen skriver om stämmer. Men kommer vi 

kunna se om utevistelsetiden är en friskhetsfaktor. 

Som vi tidigare nämnt så tar Socialstyrelsen upp att barnen smittas på grund av att de vistas 

tätt inpå varandra. Så frågan är då om de förskolorna med högsta sjukfrånvaron vistas mer tätt 

inpå varandra. Resultatet på denna undersökning visar dock inte vart dessa förskolor har sin 

utevistelsetid någonstans och därmed kan vi inte veta om barnen vistas i trängre utrymmen eller 

inte och vi vet heller inte hur de vistas när de är inomhus.  Eftersom att barnen i de traditionella 

förskolorna var mindre sjuka än de barnen I Ur och Skur förskolorna fast det skilde sig mycket i 

deras utevistelsetid.  De traditionella förskolorna kanske vistas i miljöer där det finns gott om 

utrymme för barnen så att smittspridningen minskas. Detta var dock inget vi undersökte när vi 

gjorde denna studie. 

Sammanfattning 

Som vi kan se när vi undersöker tabellerna om sjukfrånvaron och utevistelsens längd så 

stämmer inte det som Grahn och Söderström & Blennow hävdar eftersom att de traditionella 

förskolorna har mindre sjukfrånvaro än I Ur och Skur förskolorna fast de är utomhus mindre tid. 

Men det finns tydliga skillnader mellan de tre olika förskoleformerna så inte heller Moen och 

Myginds studie stämmer överens med det resultat som vi har fått fram i denna undersökning. 

Resultatet säger ändå att de mobila förskolorna som enligt tabell 4 är utomhus mest också har 
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minst sjukfrånvaro. Att vara utomhus kanske då är som naturvårdsverket tar upp i sin rapport att 

naturen är som medicin för människan. Men varför stämmer då detta inte in på de andra 

förskolorna när det gäller sjukfrånvaron. I Ur och Skur förskolorna är enligt vårt resultat 

utomhus mer än de traditionella förskolorna, ändå ser vi att de traditionella förskolorna har 

mindre sjukfrånvaro. Det kanske inte bara har att göra med det patogena perspektivet som 

fokuserar på att hitta orsaken till sjukdomen och att sjukdomar enbart orsakas av bakterier som 

sprids. Detta kan kanske ha och göra med det salutogena perspektivet. Att barnen har andra 

faktorer som gör att de håller sig friska även fast de tillbringar mindre tid utomhus. En faktor kan 

exempelvis vara att barnen lever i en miljö som inte är fylld av stress och kaos, utan att de vistas i 

en miljö som för barnen är lugn och trygg. 

Växter och Djur 

När man tittar på resultatet utav analysen av växter och djur så kan man se ett samband mellan 

det resultatet och vad man kan se i tabell 4 om utevistelsetid. 

Den traditionella förskoleformen har den kortaste utevistelsetiden och även det lägsta resultatet i 

analysen på både djur och växter. I Ur och Skur och den mobila verksamheten har 

utevistelsetiden som marginellt skiljer sig från varandra i jämförelse med den traditionella och 

detsamma gäller för resultatet av djur och växter. Montaigne som har den empiriska metoden 

som en viktig utgångspunkt har i sin bok hävdat utevistelsens betydelse för 

förstahandsupplevelser som vägen till lärande. Han förespråkade på sin tid resor som metod och 

ansåg att det bästa för lärandet var om barn redan i unga år sändes ut på längre resor (Montaigne, 

1986). Resultaten verkar peka på att ett samband finns vilket även går väl ihop med vad bland 

andra Öhman (2011) skriver om lärandet som perspektiv av utomhuspedagogiken. Att det är i 

dessa direkta studier i naturen som erfarenheter kopplat till naturfenomen förvandlas och 

organiseras till systematiserad kunskap och begrepp (2011, s.124). Det vill säga att är du inte 

utomhus så blir det även svårare enligt Öhman att tillägna sig kunskap och begrepp som är 

kopplade till naturfenomen. Ur ett empiriskt perspektiv så är just detta en viktig del, att kunna 

formulera och beskriva sina erfarenheter med hjälp av språket. Beskrivning blir då en avbild, 

något som representerar världen (Elfström, 2008, s.27). Även Szczepanski (2007, s.10) skriver om 

att det är genom direkt kontakt med autentiska miljöer som vi tillägnar oss språkliga begrepp. 

Sammanfattning 

Utifrån vad man kan se i den jämförande analysen så finns det ett samband mellan 

utevistelselängden och kunskap i form av att kunna namnge djur och växter i sin närmiljö. 
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Diskussion 

Något som var positiv med denna studie var att vi inte fick något bortfall. Alla förskolor som 

valde att medverka i studien fullföljde deras medverkan. Detta tror vi kan bero på att vi båda 

lämnade och hämtade materialet själva och att de medverkande förskolorna fick bra med 

information om vad materialet skulle användas till.  

I protokollet för utevistelsetid som pedagogerna själva fyllde i finns det vissa brister då det 

handlar om att tänka tillbaka och uppskatta för tre månader tillbaka i tiden. Fast å andra sidan så 

var vi i arbetet ute efter hur pedagogerna uppfattade sin utomhus tid och inte den exakta tiden. 

För att ta reda på den exakta tiden hade undersökningen behövt göras i realtid med en av 

författarna på plats. 

Hälsoperspektivet 

Sjukfrånvaron som har varit i fokus i denna delstudie kan ha påverkats av många fler faktorer 

och inte enbart utevistelsens längd som vi valde att fokusera på i denna studie. Genom denna 

delstudie har vi tillexempel inte undersökt vart de är förskolorna har tillbringat sin utevistelsetid. 

Vi vet ingenting om hur luften varit där barnen har vistas. Detta kanske har påverkat barnens 

sjukfrånvaro. Förskolorna kanske har vistas nära trafikerade vägar där avgaser bildas och 

förorenar luften och att detta kan vara en faktor som påverka barnens hälsa. Detta tar 

Söderström (2011) upp och menar att det kan påverka barnens hälsa att vistas i miljöer där det 

bildas mycket avgaser. Eftersom förskolorna ligger i stora städer där vägarna är väldigt trafikerade 

så kan det vara en faktor som har påverkat barnens hälsa även fast barnen vistas utomhus 

mycket. Men om förskolan vistas 500 meter bort från de stora trafikerade vägarna så är luften 

mycket renare och friskare. Detta har vi dock inte undersökt i denna delstudie. Vi har bara ägnat 

oss åt antalet timmar som förskolorna har vistas utomhus då vi ansåg att det var något som var 

rimligt för oss att undersöka med de resurser och den tiden vi hade att använda oss av.  

Vi valde att i studien utgå ifrån det patogenska perspektivet där de ansåg att sjukdomar orsakas 

av bakterier och att de försöker hitta en förklaring varför människor blir sjuka. Vi valde detta 

synsätt eftersom vi ville undersöka om utomhustiden kunde vara en faktor till barnens hälsa eller 

ohälsa. Men vi har sedan diskuterat att det salutogena perspektivet också kan ha ett samband när 

det gäller barnens sjukfrånvaro eftersom att vi i vårt resultat kom fram till att även de barn som är 

utomhus mindre tid kan ha lägre sjukfrånvaro än förskolor som har mer tid utomhus. Detta kan 

då bero på att de barn som håller sig friska även fast de är utomhus kortare tid om dagarna 

kanske lever i en miljö där det är lugnt och där de trivs och känner sig trygga.  
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På grund av att vi inte undersökt var barnen på förskolorna vistas så vet vi häller inte hur det 

är med utrymmet. Utrymmet var något som enligt socialstyrelsen (2008) kunde vara en faktor 

varför barnen får så mycket smittsamma sjukdomar. Är utrymmet trångt så vistas barnen tätt inpå 

varandra och därmed så sprids sjukdomarna lättare. Har förskolorna vistas i miljöer där barnen 

har utrymme för att röra på sig och även att gå undan för egen tid om barnen känner för det? 

Eller vistas de på platser där det är svårt för barnen att utföra rörliga aktiviteter eller att kunna gå 

ifrån för att få lite egen tid? De kanske vistas i miljöer som gör att barnen känner sig stressade 

eller så kanske de vistas i lugna och fridfulla miljöer som påverkar barnens hälsa positivt?  

Men resultatet vi kom fram till var ändå att de mobila förskolorna som vistades mest utomhus 

också hade minst sjukfrånvaro. Då kan man anta att det som socialstyrelsen (2008) kommit fram 

till om att bakterierna späds ut mera utomhus eftersom luftvolymen är större stämmer till en viss 

del. Men att det beror mycket på vart det är barnen vistas och även hur barnen har det i den 

övriga miljön som de vistas i. Det handlar alltså bara inte om utevistelsetiden utan även om det 

salutogena perspektivet där det handlar om hur barnen känner sig i den miljön de vistas i.  

 Kunskapsperspektivet 

I metoden för delundersökningen som berör lärande finns det vissa svagheter och då framförallt 

med bilderna som hör ihop med protokollet om växter och djur. 

När vi sökte efter bilder att använda fokuserade vi mycket på att bilderna skulle vara tydliga 

och att man tydligt skulle kunna se vad bilden föreställde och där i finns inga problem då alla 

bilder tydligt fokuserar på ett djur eller en växt. Men vad vi inte tänkte på är att barn inte har 

samma typ av abstraktionsnivå som en vuxen och då kan den felaktiga skalan ställa till problem. 

När man tittar på bilderna så är flugan lika stor som grodan vilket inte stämmer med hur det ser 

ut i verkligheten och det kan ställa till det för barnen. En annan sak som skulle kunna påverka 

resultatet är just att det är bilder och inte autentiska situationer. Om man med växterna hade 

kunna haft med en verklig representant, en maskrosblomma, grenar med löv och barr och även 

kottar så skulle kanske barnen ha kunnat uppfatta vad det var på ett helt annat sätt. Men det 

absolut bästa sättet skulle ha varit om barnen hade fått se hela växten i dess naturliga omgivning, 

att de hade fått gå en utmärkt bana där de olika växterna fanns med naturligt i autentiska 

situationer. 

Något som kan ha påverkat resultatet är pedagogernas sätt att prata med barnen i samband 

med testet. Eftersom vi valde att inte närvara själva vid de tillfällen då pedagogerna satt med 

barnen vet vi heller inte alls hur mycket pedagogerna kan ha hjälpt barnen att kunna säga vad 

bilden föreställde. Vid ett test som en av författarna till detta arbete gjorde med en treårig flicka 

uppmärksammades det hur lätt det var att försöka hjälpa. Den treåriga flickan såg inte att det var 

en fluga på bilden och direkt hjälptes det utan att tänka på det genom att säga att den är mycket 
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mindre i verkligheten. Så det är något vi måste ta med i beräkningen, dels den omedvetna hjälpen 

pedagogerna kan ha gett men även den medvetna hjälpen för att få ett så bra resultat som möjligt. 

Vi vet heller inte hur pedagogerna jobbar när de är utomhus, om de har en fast plats de 

återvänder till för att skapa trygghet . Hur pedagogerna planerar och lägger upp verksamheten när 

de är utomhus, om de ens har en planerad verksamhet när de är utomhus. Och till sist vet vi inget 

om hur de reflekterar och återkopplar till de erfarenheter och upplevelser barnen har gjort under 

utevistelse tiden, om de knyter ihop det praktiska med det teoretiska för att sätta ord på 

upplevelserna. 

Metoden artkännedom ser vi på som en del av en helhet när det kommer till ett lärande om 

växter och djur. När man arbetar med ett lärande i och om naturen och utgår ifrån erfarenheter 

kan man inte frångå att det kommer att resultera i någon form av lärande. Öhman (2011) skriver 

att det är just genom dessa direkta studier i naturen som erfarenheter förvandlas till kunskap och 

begrepp. Vi har valt att fokusera på just artkunskap i denna studie då vi ansåg att det skulle bli 

svårt att mäta sinnen och erfarenheter inom den tidsram som fanns. Men artkunskap som ett 

resultat av ett erfarenhetsbaserat lärande kände vi gick att mäta under de förutsättningar som 

fanns. Kopplar man ihop det med det empiriska synsättet så är just erfarenheten eller 

sinneserfarenheten grunden för kunskap eller i detta fall artkännedom. 
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Konklusion 

Denna studie har haft fokus på att studera om det finns några skillnader i sjukfrånvaro mellan de 

olika förskoleformerna och om det finns någon skillnad när det kommer till att kunna namnge 

växter och djur i sin närmiljö mellan de olika förskoleformerna. Resultatet i denna studie har visat 

på att det finns en viss skillnad på sjukfrånvaron och kunskapen om växter och djur när det 

kommer till hur mycket utevistelsetid de tre olika förskoleformerna har. 

Resultatet skulle kunna användas som ett underlag i en liknande studie eller vidare studier. 

Denna studie påvisar även att utevistelsetiden har betydelse. Studien påvisar även att utevistelsen 

kan medföra positiva konsekvenser för människan. 

Eftersom det inte finns så mycket forskning inom detta område så blir denna studie relevant 

eftersom alla studier inom detta område mer eller mindre för forskningen inom detta område 

framåt. 

Förslag på fortsatt forskning skulle vara att studera var förskolorna vistas, om de vistas i 

miljöer som är bra för deras hälsa och om det i miljön finns möjligheter att lära sig om naturen. 

Man skulle även kunna studera hur pedagogerna använder sig av utomhusvistelsen, se om det blir 

någon skillnad på om man använder sig av bilder eller autentiska miljöer när det kommer till 

kunnandet om växter och djur. 

Något som borde förbättras och ges mer uppmärksamhet är att titta mer noga på vart 

förskolorna vistas och hur pedagogerna jobbar i uteverksamheten. Att vara med som observatör 

under studiens tid för att få en bättre överblick på empirin som samlas in.  
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Bilaga 1 

Utevistelsens längd 

Förskoleform 

 

 

 

 

 

 

När ni fyller i detta protokoll ska ni tänka tillbaka på de senaste tre månaderna och utgå ifrån 

vädret som varit under den tiden. De siffror ni anger behöver inte vara exakta och ni kan skriva 

tillexempel mellan 3-5 timmar om det skulle kännas lättare. 

Så det är vad ni uppskattar att ni har varit utomhus varje dag i olika typer av väder under de 

senaste tre månaderna. 

 

Typ av väder 

Utevistelsens 

längd 

(genomsnittlig/dag) 

Sol 
 

 

Molnigt 
 

 

Lättare regn 
 

 

Kraftigare regn 
 

 

Plusgrader   

Minus grader  

 

I Ur och Skur förskola □ 

Mobil förskola □ 

Traditionell Förskola □ 
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Bilaga 2 

Växt- och djurkunskap 

Välj ut fyra barn, 5år gamla, gör urvalet på detta sätt: Ta de fyra första barnen på namnlistan 

som motsvarar ålderskriteriet. 

Sitt med barnen enskilt om möjlighet finns, men helst inte i grupp. 

Visa bilder för barnet och kryssa ja eller nej beroende på om barnet kan namnge vad som 

finns på bilden. Visa endast en bild i taget för att undvika förvirring. 

 

 
 

Växt/Djur Ja Nej 

Myra   

Mask   

Nyckelpiga   

Skata   

Kråka   

Hare   

Ekorre   

Tall   

Gran   

Björk   

Groda   

Spindel   

Svamp   

Fluga   

Fjäril   

Orm   

Lingon   

Blåbär   

Snigel/Snäcka   

Maskros   
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Bilaga 3 

Bilder till Växter och Djur protokollet 
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Bilaga 4 

Informationsbrev 

Här kommer lite kort information till er som deltar i studien om vad undersökningen handlar 

om, vilka vi som gör undersökningen är, vad den ska användas till och vilka rättigheter ni som 

deltagare har. 

Undersökningen är ett examensarbete som skrivs HT12 inom lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitetet med inriktning mot förskolan. Materialet som samlas in kommer endast att 

användas i denna undersökning och all information som samlas in är helt konfidentiell. Vilket 

innebär att inga uppgifter som skulle kunna leda till att man kan identifiera person eller förskola 

kommer att användas i examensarbetet. 

Vi som genomför undersökningen är två studenter; Emilie Almgren och Maria Andersson 

som nu läser vår sista termin vid Uppsala Universitetet till att bli förskollärare. 

Ni som har tackat ja till att delta i undersökningen är inte bundna på något sätt till att slutföra 

undersökningen. Ni kan med andra ord när ni vill avböja och därmed avsluta er medverkan i 

undersökningen. Deltagandet är helt frivilligt. 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka eventuella samband mellan utevistelsens längd 

och barns hälsa, det vill säga om det är någon skillnad på barns sjukfrånvaro kopplat till 

utevistelsens längd. Samt undersöka om utevistelsens längd påverkar kunskapsutveckling av djur 

och växter vid tre typer/former av förskoleverksamhet som har varierande grad av utevistelse; I 

ur och skur förskola, Mobil förskola och traditionell förskola. 

De frågor vi ställer oss för att kunna svara på detta syfte är: 

• Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre olika 

förskoleformerna? 

 

• Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre förskoleformerna när det kommer 

till att namnge djur och växter i närmiljön? 

 

• Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och eventuella skillnader mellan 

de tre olika förskoleformerna? 

Vid eventuella frågor eller funderingar kan ni kontakta oss antingen via telefon eller mail: 
Emilie Almgren 073-5325159, emilie.almgren@gmail.com 
Maria Andersson 076-3625990, maria89andersson@hotmail.com  
 
Tack på för hand 
Med vänlig hälsning 
Emilie och Maria 
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Bilaga 5 

Till föräldrar/vårdnadshavare 

Vi är två studenter som nu läser vår sista termin till förskollärare vid Uppsala Universitet, vi heter 

Emilie Almgren och Maria Andersson. Vi håller nu på att skriva vårt examensarbete som ska 

handla om utevistelsens längd och om den påverkar barns sjukfrånvaro. Vidare kommer vi även 

att se om utevistelsens längd påverkar barnens kunskap om sin närmiljö med fokus på växter och 

djur. Tanken är att vi ska göra en jämförelse mellan tre olika förskoletyper; I ur och skur-, mobil- 

och traditionell förskola. 

Vi vill nu fråga er om tillåtelse att låta ert barn delta i undersökningen om djur och växter. 

Undersökningen kommer att gå till på så vis att det är personalen på förskolan som med hjälp av 

bilder på olika djur och växter som finns i närmiljön fyller i ett protokoll. 

Barnen kommer i denna undersökning att vara helt anonyma, inga namn eller andra uppgifter 

som identifierar enskilda individer eller förskolor kommer att finnas med i det färdiga 

examensarbetet. Undersökningen kommer att genomföras i december månad så vanligen lämna 

in era svar så snart som möjligt till personalen på er förskola. Barnen kommer själva att få 

bestämma om de vill delta eller inte även om ni har samtyckt. 

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta arbete kan ni kontakta oss antingen via 

telefon eller mail: 

Emilie Almgren 073-532 51 59, emilie.almgren@gmail.com 

Maria Andersson 076-362 59 90, maria89andersson@hotmail.com  

Tack på förhand 

Mvh 

Emilie Almgren och Maria Andersson 

 

Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen □ 
Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen □ 
Barnets namn:___________________________________ 

 

Underskrift 

förälder/vårdnadshavare:____________________________________________ 

 

 
 


