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Inledning: En stillasittande livsstil blir allt vanligare bland barn, och aktiva utelekar har 

fått konkurrens från TV- och dataspel. Många familjer bor i städer, med begränsad tillgång 

till naturkontakt. Naturen erbjuder spontan fysisk aktivitet, likaså ro och mental 

återhämtning. Barn som har en tidig relation med naturen blir ofta intresserade av naturen 

som vuxna. Denna studie undersöker möjligheten till naturkontakt för svenska barn i 

åldrarna 5-12 år. 

Metod: Tio mödrar intervjuades angående sina barns samspel med naturen. Grupp 1 

bestod av fem mammor med barn som hade regelbunden naturkontakt, och grupp 2 bestod 

av fem mammor med barn som inte hade regelbunden naturkontakt. 

Resultat: Mödrar som bodde på landet och mödrar som var engagerade i en 

friluftsorganisation hade barn med regelbunden naturkontakt, medan mödrar som bodde i 

stadsmiljö gav färre möjligheter till naturkontakt till sina barn. Mödrar som hade 

regelbunden naturkontakt som barn var mer benägna att ha ett naturintresse som vuxna. 

Naturkontakt var mest vanlig under sommarhalvåret. 

Diskussion: Bostadssammanhang och föräldrarnas engagemang var viktiga när det kom 

till frågan om barnen hade regelbunden naturkontakt eller inte.  
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Introduction: A sedentary lifestyle is getting more common among children, and outdoor 

play today is challenged by television and computer games. Many families live in cities 

with limited access to nature. Nature provides spontaneous physical activities as well as it 

offers mental recovery. Children who experience early exposure to nature often 

demonstrate an interested in nature as adults. This study examines the possibilities of 

access to nature for Swedish children aged 5-12 years.  

Methods: Ten mothers were interviewed about their children’s interaction with nature. 

Group 1 included five mothers with children who had regular contact with nature, and 

group 2 included five mothers with children who didn’t have regular contact with nature.  

Results: The children of mothers who lived in the countryside and mothers who were 

involved with nature related associations had regular access to nature, while mothers who 

lived in urban areas ended up giving their children less opportunities to access to nature. 

Mothers who had regular access to nature as children were more likely to enjoy nature as 

adults. Contact with nature was more frequent during the summer months. 

Discussion: Residential context and parents commitment were important in relation to the 

aspect of whether children had regular nature contact or not. 
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Inledning 

 

Enligt naturvårdsverket (2006) har natur och friluftsliv åtskilliga positiva hälsoeffekter på 

individen och ger bland annat sinnesro och spontan fysisk aktivitet. Människan utsätts idag 

för många sinnesintryck i vardagen. Den energikrävande, riktade uppmärksamheten 

dominerar hos många individer, vilket med tiden kan leda till mental utmattning. I naturen 

dominerar vilsamma sinnesintryck som hanteras med spontan uppmärksamhet. När 

människan vistas i naturen vilar och återhämtar hon sig från den riktade uppmärksamheten. 

I naturen får människan således mental återhämtning. 

Människan har alltid haft ett behov av att vistas i naturen, men i dagens industriella 

samhälle blir behovet av naturkontakt allt mindre tydligt. Förr var människan tvungen att 

jaga, fiska och hämta vatten från sjön för att överleva, medan vi idag har fri tillgång till 

vatten i hemmet, och köper mat i affären. Vi behöver inte heller bekymra oss om energi 

och värme, eller att odla grönsaker eller mjölka kor. Den naturliga och spontana fysiska 

aktiviteten som tidigare var en del av vardagen har ersätts av stillasittande aktiviteter, 

vilket kan bli en grund till ohälsa. Människans mentala välbefinnande utsätts för många 

påfrestningar i form av tidspress och stressfaktorer som trängsel, främlings- och 

utanförskap. Faktorer som mycket skärmtid, känslan att alltid vara närvarande genom 

telefon och Internet, samt den ständiga valmöjligheten ger ökad mental belastning och kan 

leda till negativ stress (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008). Bland barn och ungdomar 

har aktiva utomhuslekar övergått mer stillasittande aktiviteter som TV- och datorspel. I 

västvärlden blir övervikt och fetma alltmer vanligt, vilket ökar risken för både fysiska och 

psykiska besvär. Barn med överviktsproblematik har en betydande riskfaktor för ohälsa i 

vuxen ålder (Kruger, et al. 2012; Landstinget i Uppsala län, 2012).  

Fysisk aktivitet är betydelsefullt för barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling. Att 

främja den fysiska aktiviteten kan öka intresset för kroppsrörelse bland barn. Ökad fysisk 

aktivitet leder i sin tur till minskad risk att drabbas av ohälsa, både som barn och i vuxen 

ålder. Genom natur och friluftsliv får barn på ett pedagogiskt sätt tillfälle att röra på sig. 

Det är en miljö som barnen känner sig hemma i, och genom att tidigt göra barn bekanta 

med friluftsliv ökar möjligheten till en livslång relation till det (FHI, 2006; 

Folkhälsoguiden, 2011).  

Bakgrund 

Enligt Folkhälsoguiden (2012) och Cleland et al. (2008) är fysisk aktivitet viktigt för barns 

motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och för att bygga skelett och muskler. Fysisk 

aktivitet under barndomsåren har visat sig vara förebyggande mot ohälsa både då och när 

barnen blivit vuxna. Barnen får ofta i unga år en stor del av sitt rörelsebehov uppfyllt 

genom skola och förskola, men det räcker inte alltid, utan behöver ofta kompletteras med 

fritidsaktiviteter. 

Kön, social bakgrund och boende är viktiga faktorer för hur mycket barn rör på sig.  Pojkar 

mellan sex och tolv år är fysiskt aktiva i snitt två och en halv timme om dagen, medan 

flickor är fysiskt aktiva två timmar. Skolan ska erbjuda fysiskt aktivering under skoltid, 

men de traditionella lektionerna i ämnet Idrott och hälsa är mer anpassat till pojkar än till 
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flickor (Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom [NCFF], 

2005). Även Dugdill, Crone och Murphy (2009, ss. 3-5 & 226-227) menar pojkar är fysiskt 

aktiva i större utsträckning än flickor. Författarna påpekar att skolorna måste erbjuda mer 

fysiska aktiviteter, men att även föräldrarna behöver vara mer engagerade gällande sina 

barns motionsvanor. Fysisk aktivitet kan ses som en nyckelkomponent till att vidmakthålla 

en god hälsa, men det är endast 40 % av världens befolkning som rör på sig tillräckligt 

mycket.  

Hälsorisker vid stillasittande aktiviteter 

De stillasittande aktiviteterna som dominerar barn och ungdomars vardag idag, leder ofta 

till ohälsa som övervikt och fetma. År 2011 var 31,9 % av barnen i USA överviktiga eller 

feta (Kimbro, Brooks-Gunn & McLanahan, 2011). Enligt Yu (2011) har prevalensen av 

övervikt och fetma bland barn i USA femdubblats sedan en mätning som gjordes 1970. Det 

finns en tydlig koppling mellan fetma i barndomen och fetma i vuxenlivet, där barn som är 

feta löper en 70 % hög risk att fortsätta vara feta som vuxna. Enligt Folkhälsoguiden 

(2011) leder för mycket stillasittande aktiviteter till en mängd andra hälsobekymmer. För 

varje 2 timmar av tv-tittande per dag kan man hos vuxna se en riskökning med 20 % för 

typ-2 diabetes, 15 % för hjärt-kärlsjukdom och 13 % för förtidig död. Fysiskt aktiva 

personer har avsevärt lägre risk för förtidig död, samt minskad risk att drabbas av de 

vanligaste kroniska sjukdomarna i hjärta, kärl och rörelseorganen, diabetes typ-2, vissa 

cancerformer, fetma och depression. Det kan bero på att personerna har en större 

muskelmassa och bentäthet, minskat fettmassa och bättre kondition.  

Cleland, et al. (2008) menar att den fysiska aktiviteten ökar vid utomhusaktiviteter på ett 

annat sätt än vid inomhusaktiviteter. Fysisk aktivitet är viktig för alla människor, och 

speciellt för barn och ungdomar, då det stärker skelettet och bygger muskler, och även 

förebygger övervikt och fetma och dess följdsjukdomar. Författarna menar att vid studien 

ökade den fysiska aktiviteten med 27 minuter per vecka när 10- till 12-åriga barn lekte 

utomhus, i förhållande till inomhuslek. Prevalensen av övervikt sjönk från 41 % till 27 %. 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2007) är rekommendationen för 

barns fysiska aktivitet minst 60 minuter om dagen, och två gånger i veckan bör barnet även 

utföra aktiviteter som stärker skelettet, ger muskelstyrka och bibehåller rörligheten. I 

Europa är nästan två tredjedelar otillräckligt fysiskt aktiva ur hälsosynpunkt.  

Isma et al. (2012) menar att det finns många orsaksfaktorer vid ohälsa som orsakas av 

stillasittande aktiviteter. Hemmiljön är ofta det största upphovet till övervikt och fetma hos 

barn. I deras studie om övervikt hos barn, visade det sig att föräldrar som själva hade 

dåliga levnadsvanor, åt fet och energirik mat och sällan motionerade, ofta förde över sina 

dåliga vanor till barnen. Föräldrar som arbetade heltid och var stressade hade större 

benägenhet till att servera snabbmat till middag än föräldrar med mer fritid. Det kunde 

även handla om att föräldrar som var borta från sina barn mycket ville kompensera barnen 

med att låta dem få snabbmat, som pizza eller hamburgare. De använde även tv:n som 

barnvakt när de inte hade tid att ta med sina barn till lekplatsen, och bjöd således in sina 

barn till fler stillasittande aktiviteter. Författarna menar att föräldrarna många gånger var 

medvetna om sitt barns övervikt, men att de inte såg det som ett hälsoproblem. Vid studien 

svarade flera föräldrar att deras barn var överviktiga på grund av deras gener, och att de 

förmodligen kommer att bli smalare när de växer. Det är viktigt att få föräldrarna att förstå 

allvaret med övervikt, och att det påverka barnets hälsa negativt. Många föräldrar och barn 
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i studien tänkte att övervikt främst hade med utseendet att göra. De verkade inte vara lika 

medvetna om vilka konsekvenser det har för hälsan.  

Naturens hälsoeffekter  

Kruger et al. (2010) menar att barn idag spenderar alltför stor tid inomhus, och för att 

inställningen till friluftsliv ska bli positiv är det viktigt att låta barn och ungdomar aktivera 

sig utomhus. Forskning visar även att barn och ungdomar som spenderar mycket tid i 

naturen senare i livet även intresserar sig mer för miljöfrågor. Vistelse i naturen förebygger 

stress, övervikt och fetma, minskar risken för kroniska sjukdomar, samt förbättrar det 

mentala välbefinnandet. Alltså minskas inte bara risken och prevalensen för övervikt och 

fetma vid naturkontakt, utan kan också öka välbefinnandet hos individen. 

Naturvårdsverket (2011) menar också att barn som tidigt har naturkontakt som en del av 

vardagen är mindre benägna att drabbas av negativ stress (framförallt stressen över skolan 

och studierna), och blir mer sällan allergiska mot pollen. Ett barn med pollenallergi kan 

ofta med hjälp av medicinering klara av att vistas i naturen, och med kontinuerlig 

utevistelse kan pollenallergin minska och ibland försvinna i puberteten. En vanlig 

föreställning är att barn får färre infektioner vid naturkontakt. Den föreställningen går inte 

att fastställa rent generellt, då det är åldern på barnet som är den viktigaste faktorn. Barn i 

förskoleåldern har oftare infektioner än äldre barn. Smittan kan följa med barnen utomhus 

och sprida sig till ett annat barn. Vid stort naturrum är det emellertid svårare för smittan att 

spridas, jämfört med vistelser i ett stängt rum inomhus. Yu (2011) påvisar att utevistelser 

ger ett högre intag av D-vitamin, vilket stärker immunförsvaret. Det är särskilt viktigt med 

utevistelse under vinterhalvåret, då solen producerar mindre D-vitamin och barnen behöver 

således mer utevistelse. Det är även en anledning till att infektioner är vanligare under 

vinterhalvåret, då immunförsvaret inte är lika starkt. Naturvårdsverket (2011) påpekar att 

D-vitamin även kan tillföras genom kosten, som genom fet fisk eller vitaminiserad, mager 

mjölk. 

Naturen inbjuder till mer fysisk aktivitet, och barn och ungdomar är fysiskt aktiva minskar 

risken för ohälsa såväl i ung, som i vuxen ålder. Bland annat kan kolesterolhalten påverkas 

positivt hos vuxna om de som unga har haft en livsstil där de har rört mycket på sig. 

Emellertid är den förebyggande faktorn inte livslång, utan om vuxna aldrig rör på sig, så 

kommer kolesterolet så småningom höjas. Forskare har sett en liknande trend gällande 

högt blodtryck. Barn och ungdomar med en aktiv livsstil har lägre blodtryck som vuxna, 

fram tills de fyller 40 år, sedan suddas skillnaderna ut (Naturvårdsverket, 2011). 

Möjlighet till naturkontakt 

Sandberg (2009) menar att socioekonomisk status och bostadssammanhang spelar en viktig 

roll vid förekomsten av naturvistelse. Många barn växer idag upp i stadsmiljö, en miljö 

som blir mer och mer trångbott och där det finns mindre naturresurser att ta del av. 

Trafiken har ökat kraftigt och antalet personbilar har femdubblats de senaste 50 åren. 

Grönskande områden och lekområden blir mer bristande i större städer, och möjligheten 

för barn att komma ut i naturen har således minskat. 

Enligt Naturvårdsverket (2011) brukar friluftsliv definieras som ”vistelse utomhus i natur- 

och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling”, och 

betyder alltså inte att det behöver vara några specifika aktiviteter i naturen, som ofta är en 



4 
 

vanlig uppfattning. Kanotpaddling, fjällvandring och längdskidåkning är det förmodligen 

inte en del av vardagen hos många barn, utan friluftsliv handlar snarare om möjligheten till 

lek och vistelse i natur och kulturlandskap. Det kan idag vara en utmaning att kunna 

erbjuda barn den upplevelsen, speciellt för barn som bor i städer. Att få barn att leka och 

vistas i närmiljön kring bostäder och skola kan vara ett bra steg mot att ge barn 

naturkontakt. 

Kimbro et al. (2011) menar däremot att det inte bara handlar om bostadssammanhanget 

gällande utevistelse hos barn. I den amerikanska studien visade det sig att barn som bodde i 

tätbebyggda områden vistades mer utomhus än andra barn, dels inom deras 

bostadsområden, men även i närmiljön. Ofta berodde det på att barnen inte gick i skolan, 

och istället umgicks med sina kamrater utomhus. I studien var föräldrar med högre 

socioekonomisk status mer benägna och noggranna med att se till att deras barn kom ut i 

naturen än föräldrar med lägre socioekonomisk status. Det visade sig dessutom att etnicitet 

kan vara en bestämningsfaktor för minskad eller ökad utevistelse. De svarta barnen 

spenderade mindre tid utomhus jämfört med vita barn, vilket författarna trodde bero på att 

de ofta bodde i fattiga och farliga områden. Författarna menar att föräldrarna måste 

engagera sig mer och ta med sina barn ut i naturen eller närnaturen, men föräldrarna i 

studien ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid och ork för ökad naturvistelse. Likaså 

Collado, Staats och Corraliza (2013) och Sandberg (2009) menar att det är de vuxnas 

ansvar att ge barnen möjlighet till naturkontakt, och att barn som har haft positiva 

naturupplevelser tillsammans med sina föräldrar ofta har ett ökat miljöengagemang som 

vuxna. 

Fägerstam (2012) anser att skolan är en betydande arena för att främja friluftsliv och 

naturvistelse, och tycker att fler skolor borde använda sig av utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogik är vanligare i förskolan och i lågstadiet, men avtar mer och mer i de 

högre grundskoleklasserna. I sin avhandling följde Fägerstam under ett år en grupp lärare 

och elever från en högstadieskola i Sverige, där klasserna förflyttade de traditionella 

lektionerna i klassrum till olika utemiljöer. Författaren jämförde gruppen med 

utomhuspedagogik med en grupp med traditionell pedagogik och kunde se att 

utomhuspedagogikgruppen hade ett mer levande minne av lektionsinnehållet än vad den 

andra gruppen elever hade. Hon kunde även se att de elever som deltagit i 

utomhuslektioner hade förbättrat sina mattekunskaper mer än vad eleverna med traditionell 

pedagogik hade under samma tidsperiod. Även Sandberg (2009) och Kruger et al. (2010) 

menar att naturkontakt i skolan är viktigt, då barn ofta spenderar mycket av sin tid där. Om 

barn inte har möjlighet till naturkontakt i anknytning till sitt hem och sin familj, är skolan 

en arena som skulle kunna ge dem den möjligheten.  

Naturområden kring bostaden 

FHI (2008) och Day och Wager (2010) menar att det är viktigt att det finns grönskande och 

välskötta naturområden nära bostäderna inne i samhället, för att människor ska besöka 

områdena. Vid nedskräpning och trängsel i grönområden blir besöken färre, likaså om 

området ligger mer än två kilometer från bostadsområdet. Området ska också vara 

lättillgängligt, där inga fysiska hinder som bommar eller stängsel bör förekomma, och 

snöröjning ska ske regelbundet på vintern för att det ska locka till sig besökare. Även 

Naturvårdsverket (2006) menar att närheten till naturområden är viktig. Personer som har 

femtio meter till närmsta naturområde är där dubbelt så ofta som en person som har en 

kilometer till närmsta naturområde. Eftersom merparten av svenskarna bor i tätorter är det 
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således viktigt att närnatur finns tillgängligt i städerna. Tillgänglighet har inte bara med 

avstånd att göra, utan områdena bör även vara ordentligt skyltade, att det finns tydlig 

information och kartor kring områden och att det eventuellt finns närnaturguidningar. Det 

är enligt FHI (2008) oftast rekreationsområden, som områden med vandringsleder, 

motionsspår och elljusspår, som finns kring bostadsområden, men att det även krävs 

tätortsnära skogar, då det ofta är vistelser i skogen som ger grunden för ett naturintresse. 

Sandberg (2009) menar att barn idag spenderar mindre tid i naturpräglade miljöer, vilket 

kan ha att göra med föräldrarnas restriktioner för barn att vistas i skogsområden. 

Anledningen till att restriktionen av skogsvistelse kan vara otillgängligheten. Författaren 

menar att närhet och tillgänglighet inte är samma sak, då skogsområden kan finnas i 

närheten av bostaden, men att exempelvis tidsbrist blir ett hinder.  Sandberg (2012) 

påpekar att föräldrar ofta intar en pragmatisk inställning till naturkontakt. Föräldrarna 

tycker sällan att mörker och dåligt väder lockar, och oroar sig för att barnen ska frysa, bli 

blöta eller förlora orienteringen. I Sandbergs studie berättade flera föräldrar att de anser att 

verkligheten idag ser annorlunda ut än när de själva var barn. Tekniken har förändrats och 

barnen har idag andra intressen. Utomhuslekarna konkurreras av datorer, tv-apparater och 

spelappar på mobiler och läsplattor, någonting som inte förekom under föräldrarnas 

barndom. 

Naturminnen ger ökat friluftsintresse 

Trots föräldrarnas praktiskt inriktade inställning till naturkontakt förklarar Sandberg (2012) 

att ett återkommande tema i studien var att föräldrarna mindes sin egen barndom som 

positivt präglad av naturminnen. Enligt Naturvårdsverket (2011) har vuxna ofta väldigt 

tydliga minnen av sin naturkontakt som barn. Minnen om utomhusmiljöer, som olika 

element och naturplatser, kan ofta beskrivas mycket detaljerat. De starkaste miljöminnena 

är ofta en typisk situation av naturkontakt, då de visuella intrycken, rörelserna och ljuden 

runtomkring samverkar till en kraftfull enhet. Minnen från olika tillfällen och händelser 

inomhus är inte lika starka som minnen av tillfällen och situationer som utspelat sig i 

naturen. Lek i naturen ger barn en mer minnesvärd upplevelse än vad inomhuslekar gör, 

menar Mårtensson (2004). I Mårtenssons avhandling intervjuar hon förskolebarn om deras 

utelekar i förskolan. Hon ger exempel på några femåriga pojkar som berättade hur de lekte 

vid en kulle. Leken kallade de ”snurrer och buller”, och gick ut på att de rullade ner för 

kullens branta backe i snabb fart tills de stoppades av ett staket i slutet av backen. De 

berättade hur praktfulla moln ovanför dem hopade sig, och hur de hörde ljudknallar från 

skogen intill, därav namnet ”snurrer och buller”. Enligt Naturvårdsverket (2011) ger starka 

miljöminnen i barndomen en större längtan och intresse för att uppsöka naturplatser för 

personer i vuxen ålder. För barn som inte har fått ta del av regelbunden naturkontakt och 

inte har lika många starka miljöminnen är sannolikheten mindre att som vuxna utveckla ett 

friluftsintresse och miljöengageman. Sandberg (2009), Collado, et al. (2013), samt 

Naturvårdsverket (2011) menar att barn som har regelbunden naturkontakt tillsammans 

med föräldrar eller andra vuxna förebilder spelar en nyckelroll för fortsatt naturintresse, 

och positiva naturminnen ger en ökad uppfattning om att naturen kan ses som en plats för 

återhämtning. Söderström et al. (2013) och Naturvårdsverket (2011) menar att barn får en 

större verklighetskänsla utomhus, då barn har ett genuint intresse av att utforska platser och 

naturen ger en mer äventyrlig och spännande upplevelse än vad inomhusmiljöer ger. 

Naturen erbjuder barnen att använda alla sina sinnen när de utforskar omgivningen, vilket 

har visat sig gynna barns kreativitet och lekfullhet. 
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Studier i Sverige och övriga världen 

Vid sökning av vetenskaplig litteratur som behandlade ämnet naturkontakt hos barn fanns 

det begränsat med svensk forskning jämfört med utländsk forskning. I databasen Pubmed 

kunde en svensk vetenskaplig artikel (Söderström et al., 2013) påträffas. Den studien 

påvisade att lek i landskap och naturområden av hög kvalitet, med mycket träd, kullar och 

stenar, påverkade barns hälsa positivt. Barnen i studien tog fler steg per minut när de lekte i 

landskap med naturelement än när de lekte på exempelvis plana gräsmattor. Författarna 

menar att naturliga landskap kan öka motivationen till aktiva lekar, vilket i sin tur minskar 

risken för övervikt och fetma, samt minskar risken för sömnbesvär. Gällande forskning om 

barns hälsa i relation till stillasittande aktiviteter och utelek påträffades det likaså mycket 

utländsk forskning. En svensk studie (Isma et al., 2012) ansågs vara relevant för den här 

studien. Författarna hade intervjuat sjuksköterskor som behandlade barn med 

överviktsproblematik, och där det framkom att föräldrarna inte var särskilt medvetna om 

övervikt och fetmas konsekvenser för barnets hälsa. En utländsk studie som tog upp barns 

hälsa var den sydkoreanska studien av Yu (2011), som undersökte vilka faktorer som kan 

bidra till övervikt och fetma hos barn. Enligt författaren var det föräldrarnas livsstil som 

påverkade barnets viktstatus mest och föräldrarna kunde även starkt påverka barnets 

inställning till mat, aktiviteter och hälsa. 

Gällande studier om barns naturkontakt i övriga världen fanns det betydligt mer forskning 

att hitta (Collado et. al., 2013; Day & Wager, 2010; Kruger et al., 2010; Cleland et al., 

2008. Kimbro, et al., 2011). Collado et al. (2013) studerade hur spanska barns attityd till 

miljö och natur förändrades vid sommarläger under en till två veckor. Naturupplevelserna 

ökade barnens känslomässiga samhörighet till naturen och deras vilja att tänka och leva 

mer miljövänligt. Day & Wager (2010) studerade skottska barn och ungdomars möjlighet 

till natur- och utevistelse i stadsmiljö. Författarna påvisade i studien att det fanns en 

ojämlikhet gällande barnens möjlighet till trivsamma natur- och utevistelser, och att 

vandaliserade och dåligt skötta naturområden sällan brukades av barn och ungdomar. 

Vikten av trevliga och välskötta grönområden var stor för att barnen skulle få en positiv 

upplevelse, som i sin tur påverkade deras syn på miljö och natur som vuxna. I en 

amerikansk studie (Kruger, et al., 2010) studerade forskarna åtta olika 

folkhälsopromotioner avsedda för att erbjuda barn mer naturkontakt. För att få fler 

hälsopromotionsprogram gällande barns naturvistelser införda i landsting och kommuner 

menar författarna att informationsblad och broschyrer kan delas ut vid exempelvis 

hälsomässor och vårdcentraler för att främja lokala program. De tycker även att skolor 

borde erbjuda större möjlighet till naturkontakt, exempelvis genom att idrottslärare, 

miljöpedagoger, fritidspedagoger eller skolsköterskor håller i utomhusaktiviter efter 

skoltid. I program som hålls efter skoltid kan både föräldrar och barn delta i 

naturupplevelser tillsammans med skolan. Cleland et al. (2008) undersökte hur utevistelse 

kunde förknippas med fysisk aktivitet, BMI och övervikt hos amerikanska barn i 

grundskolan. I resultatet visade det sig att barn som hade daglig utevistelse i minst en 

timma ökade den fysiska aktiviteten med 27 minuter i veckan bland flickor och 20 minuter 

längre bland pojkar, och övervikten var vid uppföljningen 27-41% lägre hos de barn som 

hade haft daglig utevistelse, jämfört med de barn som spenderade mer tid inomhus. 

Kimbro et al. (2011) jämförde barns utomhusaktivitet i olika bostadssammanhang och av 

socioekonomisk status. Enligt författarna var det inte endast bostadssammanhanget som 

spelade roll gällande hur mycket barnen vistades utomhus, men att de personer med högre 
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socioekonomisk status var mer noggranna med hur mycket tid barnen spenderade i 

naturområden.  

Den svensk litteratur gällande naturkontakt som främst presenteras i bakgrunden i den här 

studien består av avhandlingar (Fägerstam, 2012; Sandberg, 2009; Sandberg, 2012; 

Mårtensson, 2004). Fägerstam (2012) undersökte vilka möjligheter det fanns för ungdomar 

i högstadiet att få tillgång till utomhuspedagogik i skolan. Resultatet blev att det inte var 

särskilt mer komplicerat att erbjuda högstadieelever utomhuspedagogik, och att det 

dessutom förbättrade elevernas betyg. Sandberg (2009; 2012) har i två avhandlingar 

undersökt vilka hälsoeffekter naturen har på barn, och vilka möjligheter det finns för barn 

som lever i svenska storstäder att få tillgång till naturvistelser. Författaren har fått fram 

mycket information om hur viktigt det är för barn att få en tidig naturkontakt i livet, samt 

betydelsen av stadsnära skogar och naturområden. Mårtensson (2004) har undersökt 

förskolebarns ute- och lekmöjligheter på skolgårdarna, och kom fram till att utelek i 

naturmiljö gav betydligt starkare upplevelser och minnen än lek i inomhusmiljö.    

Begrepp och definitioner 

 Naturkontakt och friluftsliv – vistelse i natur- och kulturlandskap och andra 

naturområden. Det innefattar inte bostadsområdens lekplatser eller stadsparker i 

anslutning till trafik och industri, men kan innebära närnatur, som 

rekreationsområden i naturmiljö eller stadsnära skogar. 

 Natur- och kulturlandskap – naturområden utanför stadsmiljö, som skogar, 

landsbygd och områden utan industriella inslag. 

 Rekreationsområden – ett område för avkoppling, motion och rekreation. Innehåller 

ofta elljusspår, vandringsleder och motionsspår.  

 Bostadssammanhang – hur människor bor. Det kan exempelvis vara ett tätbebyggt 

bostadsområde, ett villaområde eller en landsbygd. 

Motiv till studien 

Naturkontakt är idag inte en del av alla barns vardag, då fler människor bor i städer med 

minskande naturområden. Tekniken förändras, och likaså barnens intresse (Sandberg, 

2009; 2012). Utelekarna har ersatts av mer stillasittande aktiviteter inomhus, som 

dataspelande och tv-tittande. Ohälsa, som övervikt och psykiska besvär ökar hos barn och 

ungdomar, samtidigt som naturvistelsen verkar minska (Kimbro et al., 2011; Yu, 2011; 

Isma, et al., 2012). Naturen är en ypperlig miljö för lek och återhämtning, och erbjuder 

barnen fler möjligheter till mer spontan fysisk aktivitet än vad inomhusaktiviteter gör, 

samtidigt som naturen ökar välbefinnandet och minskar risken för stress. Naturen som 

kraft- och återhämtningskälla är ofta begränsad hos barn idag, samtidigt som det finns en 

koppling mellan tidig naturkontakt och fortsatt intresse för natur och friluftsliv i vuxen 

ålder (Naturvårdsverket, 2011; Sandberg, 2009; Collado et al., 2013). Givet ovanstående 

uppgifter är det intressant och motiverande att studera vilka möjligheter och hinder det 

finns till naturkontakt för barn i Sverige. 

Syfte  

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheterna till naturkontakt hos barn 

i Sverige i åldrarna 5 till 12 år. 
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Forskningsfrågor 

 Vilka möjligheter har barn att komma ut i naturen? 

 Finns det tillgång till natur och grönområden i barnens bostadsområde och nyttjas 

dessa områden? 

 Hur engagerade är barnens föräldrar när det gäller utevistelse i naturen?  

Målgrupp 

Enligt Naturvårdsverket (2006 & 2011) och Cleland et al. (2008) är barns möjlighet till 

utevistelse viktig i tidig ålder. Det bygger upp skelett och muskler, stärker immunförsvaret, 

förebygger allergier och kroniska sjukdomar, samt minskar risken för negativ stress. 

Genom att ge barn en tidig relation till naturen kan intresset för natur och friluftsliv öka 

även vid stigande ålder. Fägerstam (2012) och Skolvärlden (2012) menar att 

uteaktiviteterna minskar ju äldre barnen blir. Barnen kan dels bli mer intresserade av 

stillasittande inomhusaktiviteter, men får inte heller tillgång till natur och friluftsliv i 

skolan på samma sätt som de yngre barnen. I förskola och i lågstadiet är 

utomhuspedagogik relativt vanligt, och barnen får ta del av naturens resurser genom 

skolan, men i mellanstadiet blir klasserna mer och mer traditionella i klassrum. 

Målgruppens ålder (5-12 år) speglar både den tid då barn går i de lägre klasserna, då 

utevistelse med skolan är vanligare, samt lite äldre barn som fortfarande kan ha behov av 

natur och friluftsliv, men som eventuellt inte får lika stor möjlighet. 

Metod 

Studien presenteras på ett kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ studie är beskrivande och 

fokuserar på ”mjuka” data, som ord och skildringar. Intervjuer och tolkande analyser är 

vanliga vid kvalitativt inriktad forskning och passar studier där forskaren vill förstå, 

förklara, undersöka, upptäcka och klargöra situationer, känslor, attityder, värderingar och 

erfarenheter hos en grupp människor (Kumar, 2011, s. 104; Patel & Davidson, 2011, s. 14).  

Teoribakgrund 

Uppsatsens inledning och bakgrund har sin utgångspunkt i litteratur inom den här studiens 

ämnesområde. De vetenskapliga artiklar som presenteras i inledningen och bakgrunden har 

sökts via databasen Medline/PubMed. För att hitta artiklar som kändes aktuella valdes bara 

artiklar som var utgivna mellan åren 2008 och 2014. För att hitta studier som behandlade 

barns naturkontakt och naturens hälsoeffekter användes sökorden ”nature”, ”outdoor life”, 

”urban”, ”children” och ”health effects”. Artiklarna som valdes ut var Collado et. al. 

(2013), Day & Wager (2010), Kruger et al. (2010), Cleland et al. (2008) och Kimbro, et al. 

(2011). Det var främst utländska artiklar som behandlade ämnet, och därför lades även 

sökorden ”Sweden” och ”Swedish” till. En svensk artikel (Söderström et al., 2013) kunde 

påträffas. Sökorden ”children”, ”health”, ”physicial activity”, ”sedentary lifestyle” och 



9 
 

”health promotion” användes för att hitta vetenskapliga artiklar angående barns hälsa i 

relation till stillasittande och fysiska aktiviteter. De artiklar som kändes mest relevanta och 

således valdes ut var Isma et al. (2012) och Yu (2011). Flera av de artiklar som tog upp 

vikten av barns naturkontakt uppgav flera hälsoskäl till ökad fysisk aktivitet. Alla artiklar 

som valts ut följer de vetenskapliga och etiska riktlinjerna, och är följaktligen peer-

reviewed och godkända av etiska kommittéer. 

För att få mer information om hur barns hälsa och möjlighet till naturkontakt i Sverige, 

användes publikation och rapporter från myndigheter som FHI, Naturvårdsverket, 

Folkhälsoguiden och SBU. Avhandlingar från svenska universitet (Sandberg, 2009; 2012; 

Fägerstam, 2012; Mårtensson, 2004) har även valts ut, då de upplevdes som mycket 

relevanta för den här studien. Avhandlingar hittades genom DiVA med sökorden ”barn”, 

”friluftsliv”, ”naturkontakt” och ”hälsoeffekter”. Mårtenssons (2004) avhandling var äldre 

än vad som hade önskats, men kändes tillräckligt relevant för att ta information från. 

Övrig litteratur som har presenteras i bakgrunden påträffades genom sökdatabasen 

”Google” med sökorden ”barn”, ”hälsa”, ”friluftsliv” och ”naturkontakt”. 

Deltagare i den här studien 

Deltagarna i studien var mödrar till barn mellan 5-12 år. De delades in i två grupper – 

grupp 1 var mödrar till barn som hade regelbunden naturkontakt i vardagen och grupp 2 

var mödrar till barn som inte hade regelbunden naturkontakt i vardagen. Regelbunden 

naturkontakt menades med barn som vistades i natur- och kulturlandskap minst en dag per 

vecka, året runt. Varje grupp bestod av fem mödrar som svarade på frågor om sina barn i 

den nämnda åldersgruppen. I grupp 1 var det totalt åtta barn, och i grupp 2 var det totalt 

sex barn. Grupperna valdes att döpas till ”grupp 1” och ”grupp 2” med siffror för att de lätt 

skulle kunna urskiljas i den löpande texten. 

Insamling av data 

De föräldrar som har deltagit i studien har genom intervjuer fått svara på frågor om 

ämnena friluftsliv, utelek och naturkontakt, samt redogöra för hur aktiva de är med sina 

egna barn i naturen och vilket hälsotillstånd de själva har, samt vilket hälsotillstånd deras 

barn har. För att nå föräldrarna skapades ett offentligt evenemang på Facebook, där 

information om studien och målgruppen lades ut, samt kontaktuppgifter till den 

studieansvariga för att anmäla intresse av deltagande. Urvalet skedde med hjälp av 

snöbollsurval; personliga vänner bjöds in och de fick sedan dela evenemanget vidare till 

sina vänner och bekanta. Vem som helst kunde delta i intervjun, både föräldrar, 

fosterföräldrar eller personer som var målsägande till barn i åldersgruppen. Det var endast 

mödrar som valde att delta. Den här typen av datainsamlingsmetod valdes då det fanns en 

viss tidsbrist i att samla in deltagare till studien, och genom att göra urvalet genom sociala 

medier kunde deltagare hittas på kort tid.  

Deltagarna fick själva välja om de ville delta i intervjun via en fysisk träff eller via mail. 

Anledningen till att mail valdes som ett alternativ, var för att erbjuda personer som inte 

bodde i närheten av Stockholm möjligheten att delta. Först var tanken att en telefonintervju 

skulle vara ett alternativ till en fysisk träff, men med rådgivning från en lärare under 
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projektplaneringen valdes mail istället. Vid telefonkontakt krävs det att någon typ av 

inspelningsfunktion finns på telefonen för att samtalet ska kunna spelas in. Utan inspelning 

upplevdes det svårt att kunna transkribera intervjun. Eftersom den typen av 

inspelningsfunktion inte fanns att tillgå kunde telefonintervjuer inte genomföras. 

Deltagarna som valde att svara på frågorna per mail blev informerade om att svaren 

behövde vara så utförliga som möjligt, och att följdfrågor eventuellt kunde komma att 

behövas ställas. Vid intervjuerna via mail bokade intervjuaren och deltagaren en dag då 

deltagaren fick svara på frågorna, och intervjuaren hade möjlighet att ställa följdfrågor. 

Genom det sättet hade fler personer möjlighet att delta i intervjuerna, och intervjuaren hade 

lätt att förvara resultaten för analys. Vid fysiska träffar spelades samtalen in. Fyra 

intervjuer skedde vid fysiska träffar, och sex intervjuer skedde genom mail. 

Intervjuerna i studien genomfördes mellan den sjunde april och 20:e april 2014. 

Intervjuerna inleddes med neutrala frågor rörande relevant bakgrundsinformation. Den 

bestod bland annat av frågor kring ålder och kön på föräldrar och barn-, samt frågor om 

deltagarnas hälsotillstånd. Därefter var frågorna semistrukturella, där intervjupersonerna 

hade ett stort svarsutrymme. De semistrukturella frågorna fokuserade på levnadsvanor, 

friluftsliv och naturkontakt, hur ofta barnen var ute och vilken möjlighet det fanns för 

vistelse i natur kring bostadsområdet. Även frågor som berörde mödrarnas egen relation till 

natur och friluftsliv ställdes, som t.ex. hur mycket naturvistelse de själva fick under sin 

barndom. Intervjuaren var noggrann med att ställa samma frågor på samma sätt till alla 

deltagarna (Patel & Davidson, 2011, ss.73-77 & 82). Frågorna kategoriserades med hjälp 

av två olika frågeuppställningar. Den första delen av frågeuppställningarna handlade om 

hur barnen mådde och hur deras hälsa skattades av föräldrarna, samt vilka levnadsvanor 

familjerna hade. Den andra delen behandlade hur regelbunden naturkontakt barnen hade, 

samt vilken möjlighet till naturvistelse som familjerna hade. För samtliga intervjufrågor se 

bilaga 1. 

Analys av insamlad data 

Studien har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys som forskningsansats. Enligt 

Kumar (2011, ss. 277-279) och Graneheim och Lundman (2004)  innebär innehållsanalys 

att forskaren analyserar innehållet av intervjupersonernas svar för att kunna identifiera 

teman som uppkommer. Data bryts ner och till delar eller enheter som forskaren sätter 

namn på, som sedan sätts ihop till en integrerad helhet. Intentionen är att finna likheter och 

skillnader i utsagorna och att åstadkomma en innehållsrik och bred skildring av ett 

fenomen. 

Inför analysen av data transkriberades intervjuerna som genomförts ord för ord. 

Transkriberingen genomfördes efter hand under intervjuperioden och samlades i ett 

elektroniskt dokument. Totalt blev det sexton datorskrivna sidor med transkriberat 

material. Analyseringen av data skedde sedan under åtta dagar i flera steg. De 

transkriberade intervjuerna lästes flera gånger, för att få ett helhetsintryck. Genom att ställa 

upp de olika svaren gruppvis i tabeller kunde likheter och skillnader i utsagorna 

identifieras. Respondenternas svar lästes och sorterades tills beskrivningskategorier (olika 

skildringar som innehöll viktig information) blev tydliga, och inga nya dimensioner kunde 

upptäckas. Kategorierna namngavs med det tema som de upplevdes innehålla. Materialet 

lästes igenom ytterligare en gång för att hitta eventuella underkategorier. Ett flödesschema 
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för uppställning av kategorierna genomfördes för att få en sammanhängande ordning. 

Datamaterialet sammanställdes sedan till detaljrika beskrivningar av relevanta data, vilket 

följdes av att intervjuaren tolkade utsagorna och lyfte fram de bärande tankarna och 

meningsstrukturen i deltagarnas uppfattningar. Allt i enlighet med Kumar (2011, ss. 277-

279). 

Etik 

Enligt Patel och Davidson (2011, ss. 62-63) bör forskaren ta hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Inga deltagare av en studie får utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning, deltagandet är frivilligt och deltagarnas uppgifter bör 

behandlas konfidentiellt. Det finns fyra etiska huvudkrav inom forskning: 

1. Informationskravet – forskaren måste redogöra för forskningsuppgiftens syfte. 

2. Samtyckeskravet – deltagandet är frivilligt och deltagarna väljer själva om de vill 

medverka. 

3. Konfidentialitetskravet – deltagarnas uppgifter ska förvaras på ett sätt som gör att 

obehöriga inte får tillgång till dem.  

4. Nyttjandekravet – deltagarnas insamlade uppgifter får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Inför intervjuerna klargjordes syftet med intervjuerna för deltagarna. Det klargjordes även 

att deltagarnas bidrag skulle komma att användas i forskningssyfte, och att alla uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna fick veta att intervjuaren skulle veta vem som 

hade svarat på frågorna, men att ingen annan skulle få tillgång till dessa uppgifter. Den 

informationen beskrivs i ett informationsblad (se bilaga 2), som deltagarna har tagit del av 

och därmed gett sitt medtyckande till innan undersökningens start. Under intervjuerna 

pågick det självklart inte några som helst dömande eller kränkande attityder gentemot 

deltagarna, utan intervjuaren har behandlat deltagarna på ett sympatiskt och respektfull 

sätt. Att delta i studien var helt frivilligt, och deltagarna kunde var och en, när som helst, 

välja att avstå från att delta. 

Resultat 

Bostadssammanhang 

Det sågs en tydlig koppling till naturvistelse och bostadssammanhang. I grupp 1, där 

barnen hade regelbunden naturkontakt, bodde tre av fem på landet och alla bodde i mindre 

städer eller orter. Hos de två familjer som bodde inne i samhället hade mödrarna en 

arbetande roll inom natur- och friluftsliv. I den ena familjen var modern scoutledare, och i 

den andra familjen var modern verkställande direktör för en skola med friluftsprofil. I 

grupp 2, där barnen inte hade regelbunden naturkontakt, bodde samtliga fem familjer inne i 

samhället, varav tre familjer bodde i storstäder och två familjer bodde i mindre städer. Det 

fanns även en tydlig skillnad på de familjer som bodde på landet, de som bodde inne i 

samhället, samt om de bodde i stor- eller småstad. Barnen som bodde på landet vistades i 

naturen dagligen, och resurserna kring bostaden utnyttjades av både barn och föräldrar. För 
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de familjer som bodde inne i samhället var utevistelsen mycket beroende av föräldrarnas 

engagemang. I grupp 1 hade mödrarna som bodde i samhället ett stort intresse av friluftsliv 

och natur, vilket påverkade deras barns utevistelse. I grupp 1 svarade fyra av fem mödrar 

att deras barn var i naturen varje dag, medan en moder svarade att hennes barn var ute i 

naturen två gånger i veckan.  En deltagare som bodde på landsbygden nämnde att 

naturkontakt var en del av vardagen: 

Kaninen skall promeneras varje dag. Vi bor med en egen liten björkskog med cykelväg. Vi 

har en sjö som används för skridskoåkning vintertid, och en backe ner till sjön som är 

perfekt för pulkaåkning. Det blir fiske och bad sommartid, samt kojabyggning och 

trädklättring. 

I grupp 2 vistades barnen som bodde i storstäder i naturen ett par gånger i månader, medan 

barnen som bodde i mindre städer vistades i naturen oftare, allt från ett par gånger i 

månaden till ett par gånger i veckan. De två familjer som bodde i mindre städer i grupp 2, 

menade att det fanns mycket skog och naturområden i närheten, men att det inte fanns 

någon regelbundenhet gällande vistelse i dessa områden. Vissa veckor var de där ofta och 

vissa veckor besökte de inte områdena alls. Två av de tre familjer som bodde i storstäder 

menade att det fanns rekreationsområden, skog och natur kring bostaden, men att det var 

en bit bort och mödrarna menade att det kändes som ett projekt att ta sig dit med barnen. 

En moder uttryckte att det var krångligt att alltid behöva planera utflykterna. 

Vi nyttjar inte naturområdena särskilt ofta. Vi föredrar att åka ut till mina eller min sambos 

föräldrar om vi är lediga samtidigt, och gå ut i skogen där istället. Där är skogen utanför 

dörren, vilket underlättar om man har barn, som till exempel vid mattider. I stan blir det 

krångligt att alltid behöva planera utflykterna, som att hitta parkering och alltid behöva 

packa med matsäck. 

Den tredje modern förklarade att det fanns bra naturresurser kring bostadsområdet, men att 

de trots det inte nyttjade naturområdena regelbundet: 

Visst finns det mycket natur omkring där vi bor, men vi brukar inte gå dit särskilt ofta. 

Varken jag eller vår son har något större intresse, och vi prioriterar tiden på andra saker. Är 

det fint väder på helgerna kan vi ta en skogspromenad eller göra picknick eller så, men 

oftast hittar vi på andra saker. Vi tycker om att gå till badhuset, speciellt på vintern, eller 

till lekparken, och då rör vi ju ändå på oss och är utomhus. 

Rekreationsområden är mest för vuxna 

I både grupp 1 och grupp 2, både hos de familjer på landsbygden och de som bodde i 

samhället, nämndes det att det fanns många rekreationsområden i närheten av bostaden. 

Det alla nämnde var att rekreationsområdena nyttjades mer av de vuxna än av barnen, då 

de ofta bestod av motionsområden, som vandringsleder och elljusspår. Föräldrarna 

upplevde att rekreationsområdena inte var tillräckligt barnanpassade, och barnen fick 

istället gå till bostadsområdenas lekparker vid utelek. För barnen som bodde på landet 

spelade det inte särskilt stor roll, då de hade skog och natur inpå knuten, men för barnen 

som bodde i stadsmiljö ansågs närnaturen mer begränsad. En av mödrarna från grupp 1 

som bodde inne i samhället, uttryckte att ”det finns ett större gräsområde, en damm och en 

dunge i närheten, men dit brukar vi inte gå. Orsaken är att det brukar vara så nedsmutsat 

med trasiga flaskor och så vidare. Dessutom stinker dammen så äckligt”. 
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Av de tio mödrar som deltog i studien var det tre av fem deltagare från grupp 1, och tre av 

fem deltagare från grupp 2 som nämndes använda rekreationsområden på regelbunden 

basis. Däremot var det oftare mödrarna som besökte områdena regelbundet, och mer sällan 

fick barnen följa med. En mamma från grupp 1 nämnde att: ”området är nog mest för 

vuxna, för löpning och promenader. Jag nyttjar det ungefär fyra dagar i vecka, och lite 

mindre när det är snö. Ibland blir det upptäckarpromenader med barnen, eller en cykeltur”. 

Hinder att ta sig ut i naturen 

En av fem mödrar från grupp 1 och fyra av fem mödrar från grupp 2 nämnde att de 

önskade att barnen hade mer naturkontakt. Det vanligaste svaret på frågan om vad det 

fanns för hinder för att ta sig ut till naturen oftare (fyra av fem svar) var avståndet till skog 

och natur. Alla fem deltagare som ville erbjuda mer naturkontakt till barnen bodde i 

samhället, två i mindre städer och tre i storstäder. En moder från grupp 1 uttryckte sig på 

följande sätt angående hennes önskan om mer naturkontakt:  

Jag skulle önska att det var en naturlig del av deras egna lekar, att de kunde vara där varje 

dag. Det som hindrar är avståndet. Om vi ska till skogen, så är det tyvärr så långt att barnen 

inte orkar gå så långt och då krävs bil och att jag är med. Om vi ska kunna ha naturen som 

ett så naturligt inslag i barnens liv som jag skulle önska, krävs faktiskt en flytt. 

Två deltagare i grupp 2 svarade snarlikt som deltagaren från grupp 1. De tyckte båda att 

det kändes bökigt att ta sig till skog och natur med barn, och att de förmodligen hade 

nyttjat naturresurserna mer om de inte hade bott inne i samhället. De nämnde båda att de 

hellre hade sett att de bodde på landet, då naturvistelsen skulle bli enklare och falla sig mer 

naturligt. En av dem menade att ”jag vill helst bo på landet så att det blir naturvistelser 

flera gånger i veckan. Nu krävs det betydligt mer planering”. Den andra deltagaren 

uttryckte sig på följande sätt: 

Om vi skulle bo på landet skulle barnen förmodligen spendera mycket mer tid i skogen och 

naturen. Just nu krävs det för mycket planering för att jag ska orka ta med barnen ut i 

skogen varje vecka. Barnen tycker att det är jättekul att vara i skogen och tycker också 

väldigt mycket om djur, så att bo på landet skulle vara optimalt. Tyvärr har vi inte 

möjlighet att flytta för tillfället, men det kanske sker i framtiden. 

En av mödrarna från grupp 2 tyckte att de spenderade tillräckligt mycket tid i natur- och 

kulturlandskap. Hon menade att barnen inte visade något större intresse, och att de gjorde 

utflykter när barnen önskade det. Hon såg det inte som något problem, då barnen ofta var 

utomhus kring bostaden och lekte och sällan satt inomhus framför skärmar när de var 

lediga: 

Vi anpassar oss till deras önskemål. De är inte så mycket, än så länge, för att vara inomhus 

och spela datorspel och sitta framför surfplattorna. Vi frågar vad de vill göra och för det 

mesta vill de leka utomhus kring bostaden och träffa andra kompisar. 

Väder och årstider  

Dåligt och kallt väder upplevdes också vara vanliga hinder för att ta sig ut till 

naturområden. Två av tio mödrar nämnde att de var ute med sina barn i naturen lika 

mycket oavsett årstid. En av de två mödrarna beskrev deras aktiviteter på följande sätt: 
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På sommarhalvåret cyklar vi mycket. Vi badar, fiskar, åker båt på sjön under sommaren så 

ofta vi kan. Vi bodde tidigare vid vattnet, så det är viktigt för oss. Vår äldsta dotter lärde 

sig simma när hon var tre år. På vintern åker vi pulka, skidor och skridskor så ofta vi kan 

och när vädret tillåter. Året runt går vi i skogen med hunden. På hösten plockar vi bär och 

svamp. 

Resten av deltagarna menade att de spenderade mer tid i natur- och kulturlandskap under 

vår och sommar, något mindre under hösten, och allra minst under vintern. En av mödrarna 

från grupp 2 upplevde att barnen klarade av att vara ute längre på sommaren än på vintern 

och därför blev det lättare att vistas i naturen den årstiden: 

Självklart åker vi oftare och badar på sommaren, men vi kan fortfarande gå till sjön alla 

årstider och fiska eller bara vara, leka, samla sten och bygga med naturens resurser. Sen 

beror det på hur vintern ser ut med. Den här vintern har varit mildare så det har blivit några 

fler skogpromenader än vanligt. På hösten sker nog flest skogspromenader då det är 

svampsäsong. Det blir mindre utomhustid på vintern då det är kyligare och barnen inte 

klarar av att vara ute lika länge som på sommaren. Det känns lättare att ta sig ut till 

naturområden på sommaren än på vintern. 

En annan deltagare från grupp 2 menade att även i deras familj var naturen en större del av 

vardagen under vår och sommar, än under höst och vinter. Hon nämnde att barnen inte 

verkade bry sig särskilt mycket om det var varmt eller kallt, utan att det mest var av hennes 

eget ointresse som de inte spenderade lika mycket tid i naturen under hösten och vintern. 

Hon nämnde att vinteraktiviteterna ofta genomfördes av barnens pappa, men att hon var 

med när det var barmark och varmare väder: 

Vi är ute mer vid vår och sommar, och mycket mindre när det är dåligt väder, som när det 

är regnigt och kallt. Barnen är ute i naturen ibland när det är snö. Då åker de skidor, pulka 

och skridskor. De flesta utav vinteraktiviteterna utförs med pappan, eftersom jag inte 

tycker om när det är kallt och snö. 

I grupp 1 var barnen ute mer regelbundet även under den kalla årstiden, även om det blev 

mer aktiviteter gjorda under den varmare årstiden. En moder nämnde att hennes familj 

gjorde regelbundna utflykter i naturen året runt tillsammans: 

Två till fyra gånger i månaden gör vi en friluftsutflykt med hela familjen. Vi åker ofta iväg 

med bilen till något ställe som vi läst om i någon bok eller på nätet. Oftare när det är bra 

väder och inte lika ofta under tråkiga månader som t.ex. november. Vi badar inte så 

mycket men vi vandrar ofta och upptäcker nya och gamla ställen. Vi har nästan alltid 

matsäck med oss eller lagar något på plats. När det är snö åker vi gärna skidor på längden 

eller utför, eller långfärdsskridskor när det går. I höstas återupptog vi klättringen som både 

min man och jag hållit på med i vår ungdom. På sommarsemestern har vi varje år, utom 

förra året, fjällvandrat i någon form. Ibland åker vi iväg på kortare helgturer med tältet. Vi 

brukar åka på en slalomsemester varje vinter. 

Även en annan moder i grupp 1 nämnde att de gjorde utflykter och aktiviteter året runt, och 

att barnen uppskattade alla årstiderna. Skogspromenader under hösten var någonting fyra 

av fem i grupp 1 nämnde, och tre av fem i grupp 2, då det verkade vara omtyckt att plocka 

svamp tillsammans med barnen. 

Trots att den största delen av deltagare nämnde att de var mer i naturen under den varma 

årstiden, så nämnde tre mödrar i grupp 1 och två mödrar i grupp 2 att de ville att deras barn 
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skulle få en relation till årstiderna. En deltagare från grupp 1 nämnde specifikt att hon ville 

att hennes barn ska lära sig tjusningen med Sveriges alla årstider, och dra nytta av alla 

årstidernas resurser. Ändå nämnde hon att hon själv mest tycker om sommaren, men att 

hon trodde att det berodde på att hon hade växt upp i ett varmare land, där årstiderna inte 

växlar på samma sätt som i Sverige: 

Jag fick aldrig möjligheten att lära känna riktigt vinter med snö och is på vattnet. Jag trivs 

inte särskilt bra på vintern i Sverige på grund av kylan, vilket säkert har att göra med att 

jag växte upp i land där vintern snarare var lik hösten i Sverige, med mycket regn och grå 

himmel. Jag vill att mina barn ska lära sig tjusningen med Sveriges alla årstider, och se det 

som ett fantastiskt fenomen. Det är inte alla länder som har fyra årstider som skiljer sig så 

mycket från varandra, och som erbjuder så många olika typer av aktiviteter, som 

svampplockning på hösten, skidåkning på vintern och att bada i sjön i sommaren. 

Skolans engagemang 

En arena som kunde ge möjlighet till naturkontakt året runt ansågs vara skolan. När 

deltagarna svarade på frågan om vilken möjlighet barnen hade att få naturkontakt genom 

skolan, sågs en koppling mellan naturvistelser och förskolan och lågstadieklasser. En av 

mödrarna från grupp 1 och två mödrar från grupp 2 nämnde att deras barn hade haft 

regelbundna naturutflykter genom skolan i förskolan och lågstadiet, men att utflykterna 

avtog när barnen började i tredje klass.  

Det finns förutsättningar för naturkontakt i skolan. Tidigare, från förskoleklass till andra 

klass, hade de en dag ute varje vecka men det verkar de ha slutat med nu när hon går i 3an. 

De har friluftsdagar någon gång per termin. 

Två mödrar från grupp 1 och två mödrar från grupp 2 menade att barnen fick vara ute varje 

dag, men att det sällan ordnades några utflykter ut i naturen. De höll till på lekplatsen som 

fanns på skolan, eller på lekplatser i närheten av skolan. En moder förklarade att ”de är 

alltid utomhus varje dag så länge det inte är lägre än 10 minusgrader, men tyvärr gör de 

inga utflykter till naturen”.  

En deltagare från grupp 1 kände sig nöjd med utevistelsen skolan erbjöd, eftersom 

skolgården upplevdes grön och kreativ. Hon nämnde även att det skedde naturutflykter för 

barn i lägre åldrar. 

Skola och dagis ligger i ett sekelskifteshus med en stor gammaldags trädgård. De får 

klättra i träd och vara med att plantera och skörda. Det finns gungor, klätterställningar, 

sandlådor, bollplaner och lekstuga. Alla barn är utomhus varje dag. Och upp till och med 

förskoleklass är alla på utflykt minst en gång i veckan. Då går de oftast till någon skog. 

 De andra mödrarna nämnde att de tyckte att det var synd att det inte fanns fler möjligheter 

till naturvistelse. Den femte modern från grupp 2 menade att hennes två barn, som gick i 

förskolan och lågstadiet, gjorde regelbundna utflykter genom skolan, men att det oftast 

skedde under sommarhalvåret:  

Både skolan och förskolan gör regelbundna utflykter med barnen, två till fyra gånger i 

månaden. Det är inte alltid utflykterna görs i naturen, det sker mest på sommarhalvåret, 

men barnen får ofta gå till parker och grönområden som ligger inne i stan. 
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En av mödrarna från grupp 1 förklarade att hennes barn gick på en skola med friluftsprofil, 

där barnen fick naturkontakt dagligen:  

Barnen är ute varje dag eftersom de går på en skola med friluftsprofil. De har 

morgonsamling ute varje dag, som tar 15 till 60 min, och en del av den 

övriga undervisningen sker utomhus. De har en uteförmiddag nästan varje vecka och är 

alltid ute på lunchen och på fritids. De äter lunchen utomhus under den varma årstiden. 

En annan deltagare från grupp 1 nämnde att hennes barns skola låg i anslutning till skog 

och stora gräsytor och att det sker olika arrangemang i naturen: 

Skolan har mycket fina möjligheter för utomhusvistelse. En dag per vecka är mellanmålet 

utomhus. Skog med fin grillplats, grusplan och stora gräsytor finns. Varje år arrangeras 

även ett lopp i ett rekreationsområde intill. På lågstadiet har de även en matsäcksutflykt i 

maj. 

Betydelse av föräldrarnas uppväxt 

En annan tydlig koppling till om barnen hade regelbunden naturkontakt eller inte, var 

mödrarnas relation till naturen genom levnadsåren. I grupp 1 nämnde alla fem mödrar att 

de hade haft regelbunden naturkontakt i barndomen, medan fyra av fem i grupp 2 nämnde 

att de knappt hade haft någon naturkontakt alls som barn. En deltagare i grupp 2 nämnde 

att hon ansåg sig ha haft en relativt normal naturkontakt som barn, varken lite eller 

speciellt mycket, utan lite utflykter med sin familj till och från: 

Jag växte upp i lägenhet i en liten stad. Jag hade kanske inte överdrivet mycket 

naturkontakt som barn, men jag tror att det ändå var normalt mycket. Mina föräldrar tog 

med mig och mina syskon på utflykter emellanåt. Vi åkte och badade, gick 

skogspromenader och åkte skridskor ibland på helgerna. 

 I grupp 1 berättade en av mödrarna att hon växt upp på en gård på landet med djur och att 

hon ansåg att det var den ideala uppväxten ett barn kan ha: 

Min relation till naturen är mycket positiv, vilket jag tror bero på att jag är uppvuxen på 

landet på gård. Vi var jämt ute. Det blir ett sätt att leva, och detsamma vill jag ge till mina 

barn. Dock så har vi inte djur som kor, grisar och hästar, som jag växte upp tillsammans 

med. Det kan jag sakna å mina barns vägnar. Jag ser ju min uppväxt som den mest ideala 

och vill ge mina barn detsamma. 

En annan deltagare från grupp 1 nämnde att hon växte upp inne i samhället, men i villa 

med trädgård och en att hon spenderade mycket tid i familjens sommarstuga. 

Jag är uppvuxen i staden, och har alltid bott i hus med trädgård. I familjen finns en 

sommarstuga vid en sjö, som erbjuder bad, promenader och äventyr. Där jag var hela 

somrarna. Idylliskt med frilandsplantering och skörd med min morfar. Idag gör mina barn 

samma fast med mormor! 

I grupp 2 var naturvistelser under barndomen tämligen sällsynt. En deltagare med 

sydeuropeiskt ursprung berättade att hon som barn spenderade väldigt lite tid ute i naturen, 

då hon växte upp i en storstad långt från naturområden: 
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Jag har vuxit upp i en stor stad långt bort från naturen. Jag var i naturen väldigt lite som 

barn, ungefär tio gånger per år. Däremot var jag mycket vid vårt fritidshus vid stranden 

under somrarna, och vi gjorde ofta kulturella besök som till museer och konstgallerior. Min 

relation till naturen har blivit bättre under de sista nio åren, speciellt sedan vi skaffade 

barn. Jag har upptäckt hur bra man mår efter en aktivitet i kontakt med naturen. 

En annan deltagare från samma grupp nämnde att hon som barn inte tyckte om att spendera 

tid i naturen, utan mindes de få naturvistelserna som kalla, blöta och tråkiga:  

Jag kan bara minnas naturutflykterna som blöta, kalla och tråkiga! Jag var alltid sur och 

grinig de få gånger mina föräldrar tvingade ut mig i skogen, och kunde inte alls förstå hur 

det skulle kunna vara njutbart och roligt att traska runt i skogen. Jag önskar att mina egna 

barn får en bättre relation till natur- och kulturlandskap, men jag tvingar inte ut dem i 

dåligt väder eller om de inte vill. 

Två av deltagarna hade sydeuropeisk bakgrund, men det kunde inte göras någon koppling 

mellan etnisk bakgrund och hur mycket de vistades i naturen. Den ena kvinnan, från grupp 

1, växte upp på landet och spenderade mycket tid i natur- och kulturlandskap. Den andra 

kvinnan, från grupp 2, växte upp i en storstad med mycket begränsade naturområden. Hon 

vistades i naturen ungefär tio gånger per år, och spenderade somrarna vid stranden, där 

familjen hade ett fritidshus. Den sydeuropeiska deltagaren från grupp 1 bodde även på 

landet i Sverige och var noggrann med att hennes barn fick regelbundna naturvistelser, 

medan den sydeuropeiska deltagaren från grupp 2, bodde inne i samhället i en mindre stad 

i Sverige, och gjorde utflykter i naturen till och från med sina barn, oftare på sommaren än 

på vintern. 

Hälsa och utveckling 

Alla deltagarna menade att det var viktigt för dem att deras barn fick en tidig relation till 

naturen, då barnen bland annat ansågs få frisk luft, grovmotoriksträning och möjlighet att 

öva upp fantasi och kroppskontroll. En deltagare från grupp 2 uttyckte att ”utomhusmiljön 

ger större frihet och variation att röra på sig. De får allmänbildning om vad naturen har att 

erbjuda, samt hur den fungerar och det ger inre ro”.  

Modern från grupp 1 som arbetade som VD för en skola med friluftsprofil tyckte att 

naturen var viktig för barnens utveckling, men att hon även önskade att barnen skulle få ett 

genuint intresse – ett intresse de kan dela med sin mor: 

Jag vet att barn mår bra av att röra sig ute, gällande motorik och koncentration och så 

vidare, men jag vill också att de ska gilla det eftersom jag gillar det och jag hoppas att det 

är något vi kommer att dela även när de blir tonåringar och unga vuxna! 

En annan deltagare från grupp 1 trodde att barnen blev friskare och lyckligare av att vistas 

mycket i naturen, och att ”skitiga barn är glada barn”. Två deltagare från grupp 1 och tre 

från grupp 2 nämnde även att barnen lärde sig att respektera djur och natur. 

Att hälsan skulle förbättras vid regelbunden naturkontakt kunde inte ses i studiens resultat. 

Inga av mödrarnas barn hade några kända allergier, sjukdomar eller hälsoproblem, förutom 

en moder i grupp 1 vars barn hade problem med känslighet mot kyla, samt att två av 
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barnen ofta var nedstämda och hade utvecklat sömnproblem efter en närståendes hastiga 

bortgång.  

Inget av barnen har några kända allergier eller andra kroniska sjukdomar. Alla tre är dock 

överkänsliga mot kyla. Eventuellt har de, precis som jag, köldallergi. Detta visar sig genom 

exempelvis förfrysningar vid relativt höga temperaturer, eksem vid kyla utomhus. På mig 

satte det sig även i lederna, men först när jag var drygt 20 år. Innan hade jag samma 

symtom som mina barn har idag. Just nu är de två äldsta oftare nedstämda och har en del 

sömnproblem och ett, som jag uppfattar det, nedsatt immunförsvar. Troligen är 

anledningen deras sorgereaktion, då deras pappa hastigt avled för mindre än ett halvår 

sedan. 

I båda grupperna var barnen hemma sjuka från skolan i snitt två dagar per termin. De 

sjukdomar som rapporterades in var förkylningar och maginfluensa. En moder från grupp 

1, som bodde på landsbygden, uppgav att hon var överviktig, och två mödrar från grupp 2, 

både från storstäder, uppgav att de led av astma. 

Sammanfattning av resultatet 

Bostadssammanhanget är en viktig faktor för att föräldrar och barn ska göra regelbundna 

besök i naturområden. De barn som hade daglig naturkontakt var de barn som bodde på 

landet, eller hade engagerade föräldrar. Barn som bodde i stadsmiljö, och främst i 

storstäder, var de barn som hade minst naturkontakt. Mödrarna i studien påpekade att det 

fanns naturområden i bostadsområdet, och speciellt rekreationsområden, med motions- och 

elljusspår. De områdena upplevdes som mer anpassade för vuxna, och mödrarna som 

bodde inne i samhället hade önskat att det fanns fler naturområden som var mer anpassat 

för barns lek. Andra hinder som gjorde att främst barn inne i samhället fick begränsad 

naturkontakt, var avståndet till naturområden. Mödrarna upplevde att det blev krångligt att 

ta med barnen till områdena, då det var för långt att gå, och därför blev transport ett måste. 

En annan begränsning vad dåligt och kallt väder, vilket resulterade i att de flesta mödrar 

erbjöd mer naturvistelser till sina barn under sommarhalvåret. Inte heller alla skolor erbjöd 

utflykter till naturen under vinterhalvåret, och de som gjorde det var en skola med 

friluftsprofil, samt några för- och lågstadieskolor. I stigande ålder blev utflykterna mer 

sällsynta, oavsett årstid. Mödrarna som själva hade haft regelbunden naturkontakt under 

barndomen var mer noggranna med att barnen skulle komma ut, oavsett väder och 

temperatur. De mödrar som hade haft liten kontakt med natur- och kulturlandskap som 

barn visade mindre naturintresse som vuxna. Alla mödrar ansåg däremot att det var viktigt 

med naturvistelse för barnen, att det förbättrar hälsan, ökar koncentrationsförmågan och 

gör barnen lyckligare. Någon koppling mellan hälsa och naturkontakt kunde dock inte 

fastställas. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka möjligheten till naturkontakt för barn i åldrarna 5-12 

år. En kvalitativ ansats med kvalitativa intervjuer valdes då det är en metod som anses vara 
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passande när forskaren vill undersöka och fördjupa sig i ett ämne. Eftersom ändamålet var 

att förstå och undersöka vilka förutsättningar och hinder det finns för barn i olika 

sammanhang att regelbundet vistas i naturen, var intervjuer den metod som ansågs som 

mest lämplig. Genom att samla information med hjälp av semistrukturerade intervjuer får 

deltagarna utrymme att svara med egna ord, vilket ger möjlighet till att upptäcka och 

identifiera egenskaper och uppfattningar kring undersökningsområdet, i det här fallet 

naturkontakt (Patel & Davidson, 2011, ss. 81-82).  

För- och nackdelar med metodvalet 

Fördelarna med de genomförda intervjuerna var att alla deltagare fick klargöra sina 

uppfattningar med egna ord och hade möjlighet att ge sin egen tolkning kring ämnet. I 

intervjuerna fick alla deltagare svara på samma frågor, men där följdfrågor uppkom vid 

behov, som till exempel om någon deltagare inte svarat tillräckligt utförligt på någon fråga, 

eller om hon hade svarat på ett otydligt sätt. Mailintervjuerna hade kunnat kallas för en 

öppen enkät, men eftersom deltagarna och intervjuaren hade personlig kontakt, och en 

konversation tog vid under intervjuperioden menar intervjuaren att det upplevdes mer som 

en intervju än ett svarsformulär, och därför uppfattades intervjuer som ett bättre uttryck. 

Enligt Kumar (2011, s. 145) är en enkät snarare en lista med färdiga frågor, där det inte 

finns någon, eller väldigt knapp, kontakt med intervjuaren.  

Nackdelen med intervjuerna var att det inte fanns tid nog att genomföra fler än tio 

intervjuer, vilket gav en tämligen liten urvalsgrupp. Hade exempelvis en enkät valts som 

datainsamlingsmetod hade fler deltagare kunnat svara på frågorna, men då hade det istället 

inte funnits möjlighet att samla in lika utförliga svar, och det hade inte funnits lika stor 

möjlighet till uppföljning med följdfrågor. I en intervju kan även intervjuaren förklara 

frågan om deltagaren inte förstår den, medan deltagarna i enkät inte har samma typ av 

möjlighet. En enkät har enligt Kumar (2011, s. 149) även lägre svarsfrekvenser, och 

eftersom det ofta sker bortfall i enkätundersökningar behövs det ett större urval för att i 

slutstadiet kunna samla ihop tillräckligt med data.  

För- och nackdelar med urvalsmetoden 

Urvalet av deltagarna gjordes genom ett offentligt evenemang genom det sociala mediet 

Facebook. Fördelen med att samla ihop deltagare genom Facebook var att det var många 

som anmälde intresse på kort tid. Inom två dagar hade samtliga deltagare i grupp 1 och en 

deltagare i grupp 2 valts ut. Efter ytterligare tre dagar hade studien erhållit alla fordrade 

deltagare. Tanke var från början att söka efter deltagare genom förskolor och skolor kring 

Gärdet, Stockholm med omnejd, för att kunna genomföra fysiska intervjuer. Efter 

konsultation med lärare och andra studenter under projektplaneringen, valdes endast 

efterfrågningarna genom Facebook, för att få ett bredare urval, och för att kunna samla 

deltagare mer skyndsamt, då tidsplanen var väldigt snäv. Nackdelen med att söka efter 

deltagare genom Facebook var att många personliga vänner anmälde intresse. För att 

kunna genomföra intervjuerna på ett så objektivt sätt som möjligt och inte riskera att 

personliga diskussioner skulle inträffa under intervjuerna, valdes de deltagare som 

intervjuaren inte hade någon personlig relation med. Sex av deltagarna var bekanta och inte 

nära vänner till intervjuaren, och fyra deltagare var främmande människor som vänner och 

bekanta till intervjuaren hade bjudit in till evenemanget. 
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För- och nackdelar med fysiska och online baserade intervjuer 

Genom att också erbjuda intervjuer via mail som ett alternativ till fysiska träffar, kunde 

personer som bodde både på landsbygden och i mindre orter avlägset från Stockholm delta 

i intervjuerna. Totalt genomfördes fyra intervjuer genom fysiska träffar, och sex intervjuer 

genomfördes via mail. Att genomföra intervjuerna både genom mail och fysiska träffar 

ansågs ha flera för- och nackdelar. Som redan nämnt fick fler personer chans att delta i 

intervjun, och urvalet blev bredare gällande bostadssammanhanget. En annan fördel med 

att genomföra intervjuer genom mail var att transkriberingen krävde betydligt mindre tid, 

då svaren var nedskrivna och endast behövdes skrivas rent. Nackdelen med 

mailintervjuerna var att den personliga kontakten inte blev densamma som vid de fysiska 

intervjuerna, och intervjuaren kunde inte heller ställa följdfrågor i samband med att 

deltagaren svarade på frågan, utan var tvungen att återkomma med följdfrågor efter att ha 

läst svaren. På så sätt kunde intervjuerna ta längre tid att fullfölja. De fysiska träffarna blev 

mer personliga, och en riktig dialog gjorde att svaren blev mer utförliga. Däremot tog det 

längre tid att transkribera de inspelade intervjuerna, och det fanns också en större risk att 

deltagaren kunde bli påverkad av intervjuaren och svara som hon trodde att intervjuaren 

önskade höra. Intervjuerna hölls objektiva och intervjuaren beskrev varken sin egen 

uppfattning eller gjorde något annat uttalande angående frågorna, vare sig vid de fysiska 

eller online baserade intervjuerna. 

Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion och analys av kategorierna från intervjuernas resultat med 

avspegling av tidigare litteratur och forskning.  

Bostadssammanhang 

Det fanns fyra deltagare i studien som nämnde att deras barn var ute i naturen varje dag i 

veckan. Tre av dem bodde på landsbygden, och den fjärde bodde inne i orten, men där 

barnen gick i en skola med friluftsprofil. Modern var själv VD för skolan. Den femte 

modern som erbjöd sina barn regelbunden naturkontakt (ungefär två dagar i veckan) bodde 

inne i samhället, och var engagerad och aktiv inom scout-rörelsen. Alla fem deltagarna 

från grupp 1 kom från mindre städer eller orter. I grupp 2, vars barn inte hade regelbunden 

naturkontakt bodde alla inne i samhället, varav tre av de fem deltagarna bodde i storstäder. 

Enligt Sandberg (2009) är socioekonomisk status och bostadssammanhang betydande för 

förekomsten av naturvistelse, där familjer med lägre socioekonomisk status, samt familjer 

som bor inne i samhället, spenderar mindre tid i naturområden jämfört med familjer med 

högre socioekonomisk status och familjer som bor på landsbygden. Gällande den 

socioekonomiska statusen gick det inte att se någon märkbar skillnad, då alla deltagarna 

hade likvärdiga arbeten och utbildningar, oavsett om de tillhörde grupp 1 eller grupp 2. 

Bostadssammanhanget kan däremot ses som en betydande faktor, då de familjer som 

bodde i storstäder spenderade minst tid i natur- och kulturlandskap, och de familjer som 

bodde på landsbygden spenderade mest tid i naturområden. 

Kimbro et al. (2011) påpekar att bostadssammanhanget inte alltid har den största 

betydelsen, utan att det snarare handlar om engagemang hos föräldrarna. I den amerikanska 

studien tyckte mödrarna till barn som bodde inne i samhället att det var för besvärligt och 

tog för mycket tid att bege sig till naturområden. Det kan sammankopplas även till den här 
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studien, där alla som deltog i studien, både i grupp 1 och grupp 2, menade att det fanns 

natur- och grönområden kring bostaden. Det var däremot bara de familjer som bodde på 

landsbygden som uppgav att de nyttjade de naturresurserna regelbundet. I grupp 1 uppgav 

de två familjer som bodde inne i samhället att de gjorde flera utflykter i månaden utöver 

deras regelbundna naturvistelser, vilket inte var någon regelbunden trend hos deltagarna i 

grupp 2. I grupp 2 svarade alla att det fanns naturområden i närheten, men att de inte 

nyttjade dem regelbundet och menade att det var för krångligt för att ta sig till 

naturområden nära bostaden med barn. En moder från grupp 2 tyckte att det blev besvärligt 

med måltider och toalettbesök för barnen, och att det därför var lättare att hålla sig nära 

bostaden. En annan moder menade att hennes barn inte visade något större intresse av att 

göra utflykter till naturområdena kring bostaden, och de besökte därför bara de områdena 

när barnen önskade. Bostadssammanhanget verkar således ha betydelse, men även 

engagemang och intresse hos föräldrarna och barnen. 

Rekreationsområden är mest för vuxna 

En typ av naturområde kring bostaden som nämndes av samtliga deltagare, var 

rekreationsområden. Ett rekreationsområde är ofta ett område med vandringsleder, 

motionsspår och elljusspår (FHI, 2008), och flera deltagare menade att det mer var ett 

område för vuxna. Områdena var uppskattade av de vuxna, där det fanns en 

regelbundenhet gällande besöken. Ofta handlade det om att föräldrarna brukade området 

för motion. För familjerna som bodde på landet verkade det inte ha någon större betydelse 

att områdena inte var särskilt barnanpassade, då de hade natur runt knuten som barnen 

använde som lekplats. För familjerna som bodde i samhället verkade de sakna mer 

barnanpassade naturområden där barnen kunde leka. En av mödrarna från grupp 1 nämnde 

att hon gjorde upptäckarpromenader och cykelturer i området tillsammans med sina barn 

till och från, men att de flesta besöken bestod av motionsrundor där hon var ensam utan 

barn. FHI (2008) och Day och Wager (2010)  menar att det är viktigt att natur- och 

rekreationsområden nära tätorter hålls välskötta, då det annars finns en risk att besöken 

minskar. En av mödrarna i grupp 1 som bodde inne i samhället berättade att det fanns ett 

naturområde i närheten av bostaden som bestod av ett större gräsområde, en damm och en 

dunge, men att de väldigt sällan besökte området på grund av att det var nedsmutsat och 

illa skött.  

Hinder att ta sig ut i naturen 

Dåligt skötta naturområden var bara ett av flera hinder som begränsade naturkontakten för 

barnen. Det allra vanligaste hindret för mer regelbunden naturkontakt var avståndet till 

närmsta naturområde, och därefter tidsbrist. I grupp 1 var fyra mödrar nöjda med hur ofta 

och hur mycket deras barn vistades i naturen. Tre av dem bodde på landsbygden och för 

deras barn var naturvistelse en naturlig del av vardagen. Den fjärde moderns barn gick på 

en skola med friluftsprofil, vilket gjorde att de hade daglig naturkontakt genom skolan. 

Modern berättade att familjen gjorde utflykter tillsammans så ofta de kunde, men att hon 

önskade att andra aktiviteter och måsten inte skulle hindra dem så mycket som hon 

upplevde att de gjorde. Den femte modern från gruppen, vars barn vistades i naturen två 

gånger i veckan önskade att hennes barn kunde få naturkontakt oftare och som ett naturligt 

inslag i vardagen. Hon uttryckte att det naturområdet kring bostaden var dåligt skött, och 

till närmsta skog var avståndet för långt. Sandberg (2009) menar att otillgängligheten 

många gånger är anledningen till restriktioner av naturvistelser. Tidsbrist och avsaknaden 
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av närhet till skogs- och naturområden gör att många barn inte får uppleva naturen på 

samma sätt som deras föräldrar förmodligen gjorde i barndomen. Två deltagare från grupp 

2, som båda bodde inne i samhället, höll med om att avståndet blev besvärligt med barn, då 

barnen inte orkade gå hela vägen, och därför blev transport med bil en nödvändighet. Båda 

mödrarna nämnde att de önskade att de hade möjlighet att bo på landet, då naturvistelserna 

faller sig mer naturligt. Sandberg (2012) och Kimbro et al. (2011) menar också att 

utomhuslekarna har fått mer konkurrens av tekniken, i form av inte minst dataspel och tv-

tittande. Tekniken har förändrats, vilket har lett till att barnen får andra intressen. Ingen av 

deltagarna i studien hade upplevt något problem med för mycket skärmtid hos barnen. En 

moder från grupp 2 berättade specifikt att hon inte var särskilt bekymrad över hennes barns 

brist på naturkontakt, då de sällan satt inomhus framför skärmar vid ledighet, utan 

spenderade mycket tid utomhus i bostadsområdet. 

Väder och årstider  

Ett annat vanligt hinder för naturkontakt var dåligt och kallt väder. Åtta av tio deltagare 

nämnde att deras barn hade större möjlighet till naturkontakt under vår- och 

sommarhalvåret, än under vinterhalvåret. Den vanligaste anledningen till att 

naturvistelserna blev mer regelbundna under sommaren och våren, var att det var varmare, 

vädret var bättre och dagarna kändes längre. En moder från grupp 2 menade att hennes 

barn inte klarade av att leka utomhus lika länge under vintern, vilket gjorde att 

aktiviteterna minskades på vintern. En annan deltagare från grupp 2 hävdade att hennes 

barn inte verkade bry sig särskilt mycket om det var kallt eller varmt ute, men att hon själv 

inte tyckte om att vistas utomhus när det var kallt, och speciellt inte om det var snö ute.  I 

grupp 1 nämnde en kvinna att hon led av köldallergi vilket visades genom förfrysningar 

och eksem. Eksemen hade dessutom satt sig på lederna. Hon var rädd att hennes barn 

skulle drabbas av köldallergi, då de redan visade tecken på känslighet mot kyla. På grund 

av köldproblemen vistades de mindre i naturen under vintern, men modern försökte ändå 

se till att de vistades utomhus en stund varje dag. Deltagaren nämnde även att hon tyckte 

att dagarna kändes kortare under vinterhalvåret, vilket minskade motivationen till 

uteaktiviteter. Sandberg (2012) menar att föräldrarnas inställning till naturkontakt ofta är 

praktiskt lagt. Under hösten och vintern är dagarna kortare och mörkare, och dåligt väder 

och kyla gör att lockelsen till naturkontakt minskar. Föräldrarna är ofta oroliga över att 

barnen ska bli blöta och frysa, vilket hindrar dem från naturkontakt i kallare och blötare 

väder. I den här studien var det endast två deltagare, båda från grupp 1, som uppgav att de 

vistades i naturen lika mycket oavsett årstid. Barnen var utomhus i naturen varje dag, och 

regelbundna utflykter gjordes med familjen under lediga dagar. Däremot menade en av de 

två deltagarna att månader som november kändes mindre inbjudande till utflykter, då de 

var blöta och ”tråkiga”. Familjen brukade under resterande månader göra utflykter till nya 

och gamla ställen och ta med matsäck eller laga mat på plats. Den andra deltagaren som 

uppgav att naturkontakten inte förändrades oavsett årstid, menade att barnen uppskattar de 

olika årstiderna, och att aktiviteterna blev mer varierande. Enligt Naturvårdsverket (2011) 

och Yu (2011) är det viktigt med utevistelse året runt, då solen producerar D-vitamin vilket 

stärker immunförsvaret. Under vinterhalvåret (från november till februari) är produktionen 

tämligen låg, och barnen behöver således vara utomhus tidigare på dagarna och under 

längre perioder. Det kan ofta behövas ett tillskott av D-vitamin i kosten i form av 

exempelvis fet fisk eller vitaminiserad mjölk. Under vinterhalvåret är infektioner vanligare, 

vilket kan ha att göra med underskott av D-vitamin. Eftersom infektioner är vanligare 

under vintern kan det vara en fördel att vistas utomhus, speciellt i skolan och förskolan. 
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Barn behöver inte drabbas av färre infektioner bara för att de vistas mycket i naturen, men 

smittan har svårare att sprida sig vid ett stort naturrum, än i exempelvis ett stängt klassrum.  

Även om flertalet mödrar i studien inte uppskattade den kalla årstiden, verkade det viktigt 

för dem att deras barn lärde sig att tycka om alla årstiderna, och att de fick en relation till 

dem. En moder från grupp 1 fick inte möjligheten att lära sig tjusningen med vinter och 

snö under sin barndom, då hon växte upp i ett varmare land, där det varken snöade eller 

blev särskilt kallt under vintern. Hon nämnde att hon önskade att hennes barn skulle få en 

bättre relation till vintern, då hon själv önskade att hon kunde uppskatta vintern lite mer än 

vad hon gjorde. Genom att nyttja alla årstidernas resurser finns det tillgång till mer 

varierande aktiviteter och barnen får ett regelbundet intag av D-vitamin oavsett årstid, 

vilket i sin tur kan leda till bättre immunförsvar. 

Skolans engagemang 

Genom att erbjuda naturvistelser genom skolan kan barnen få en regelbunden naturkontakt 

året runt. De barn i studien som emellertid fick mest möjlighet till naturkontakt i skolan, 

var de barn som gick i förskolan, lågstadiet eller i en friluftskola med utomhuspedagogik. 

En av mödrarna i grupp 1 och två mödrar från grupp 2 menade att deras barn hade haft 

tämligen stora möjligheter och tillgångar till naturkontakt genom skolan, men endast i 

förskolan och lågstadiet. När barnen började i tredje klass, och började i mellanstadiet, 

slutade utomhusaktiviteterna och utflykterna. Sandberg (2009) och Kruger et al. (2010) 

menar att skolan är en utmärkt arena för att ge barnen mer naturkontakt. Om hemmet är 

den plats där barnen vistas mest, så torde skolan vara den plats där barnen spenderar näst 

mest tid. Barn som inte har möjlighet till naturvistelser genom sin familj bör erbjudas den 

möjligheten på annat håll, och då är skolan en tänkbar arena. Fägerstam (2012) menar att 

det inte är ovanligt med utomhuspedagogik och friluftsaktiviteter i förskolan och 

lågstadiet, men att dessa aktiviteter avtar ju äldre barnen blir. I hennes avhandling ger hon 

exempel på att det inte är omöjligt att erbjuda utomhuspedagogik för äldre barn, och att 

betygen och prestationerna ofta ökar vid utomhuspedagogik. Enligt mödrarna i studien fick 

barnen vara utomhus varje dag i skolan, men att det sällan skedde i anslutning till 

naturområden. Barnen höll till på skolgården eller i lekplatser intill. I storstäderna verkade 

utomhuspedagogik mer sällsynt, och naturvistelser med skolan likaså. En av mödrarna från 

grupp 1 tyckte att hennes barns skola hade löst det på bra sätt, då skolgården var en kreativ 

och grönskande plats, med både träd och planteringsmöjligheter. Det var bara två mödrarna 

som nämnde att deras barn fick regelbunden naturkontakt genom skolan, trots årsklass. 

Båda mödrarna var från grupp 1, där ena modern förklarade att hennes barn gick på en 

skola med friluftsprofil, och den andra modern förklarade att hennes barns skola låg i ett 

naturområde med stora gräsytor och skogsområden. Skolorna engagerade sig med utflykter 

och friluftsaktiviteter, och deltagarna nämnde att mellanmål och luncher ofta sker utomhus.  

Att storstäder har mindre resurser och engagemang för utomhuspedagogik och 

naturvistelser, kan förmodligen förklaras med den trånga ytan och trafiksituationen. I en 

central storstad finns det troligtvis större brister på naturresurser än i mindre städer och 

orter, och transport till naturområden kan bli besvärligt och dyrt. Att det däremot finns 

större möjlighet till utomhuspedagogik för barn i förskole- och lågstadieklasser visar 

Fägerstam (2012) vara oförklarligt. Fägerstam påvisar att utomhuspedagogik och 

naturvistelser kan vara lika betydande och okomplicerat i högstadiet som i förskolan och 

lågstadiet. I hennes studie fick eleverna i utomhusbaserade klasser ökat betygsresultat 
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jämfört med eleverna i klassrumsbaserade klasser. Att flytta ut en del av lektionerna till 

naturområden ger barnen mer naturkontakt, och samtidigt kan det förbättra deras betyg och 

prestation.  

Betydelse av föräldrarnas uppväxt  

Som tidigare nämnt är föräldrarnas engagemang viktig för att barnen ska få en regelbunden 

naturkontakt. Alla förskolor och skolor kan inte erbjuda naturvistelser för barnen, och 

enligt Kimbro et al. (2011) ligger ansvaret hos föräldrarna. Mödrarna i grupp 1 i den här 

studien visade ett större engagemang än föräldrarna i grupp 2. För mödrarna som bodde på 

landsbygden kunde det ses som förhållandevis okomplicerat att erbjuda sina barn 

naturvistelse, men de föräldrarna i grupp 1 som bodde inne i samhället gjorde fler utflykter 

med sina barn, än mödrarna i grupp 2. Det fanns en större regelbundenhet i naturvistelserna 

hos föräldrarna i grupp 1, oavsett möjliga hinder, som tidsbrist och väderförhållanden. En 

koppling kan göras mellan föräldrarnas engagemang och deras naturkontakt som barn. I 

grupp 1 nämnde alla mödrarna att de hade haft regelbunden naturkontakt i barndomen, 

vilket endast en deltagare i grupp 2 hade haft. Övriga fyra mödrar i grupp 2 nämnde att de 

knappt hade haft någon naturkontakt alls som barn.  

Att få en relation till naturen tidigt i livet ökar chansen för ett livslångt natur- och 

friluftsintresse, och ökar även chansen för miljöengagemang (Sandberg, 2009; Kimbro et 

al., 2011; Naturvårdsverket, 2011). Naturvårdsverket (2011) menar att vuxna människor 

dessutom ofta minns situationer i naturen starkare än situationer som har skett i 

inomhusmiljö. Personer som har många positiva naturminnen från barndomen har ofta ett 

större intresse av att uppsöka naturplatser som vuxna. Sandberg (2009) och Collado et al. 

(2013) påpekar också att barn som har en regelbunden naturkontakt tillsammans med 

föräldrar eller andra vuxna förebilder får ett ökat naturintresse som vuxna. De har även 

lättare att se naturen som en plats för återhämtning.  

Enligt Kimbro et al. (2011) kan etnicitet och olika kulturer vara ett skäl till att personer har 

minskad naturvistelse. I deras studie var svarta mödrar mindre benägna att erbjuda sina 

barn naturkontakt än vita mödrar. Det kan däremot inte relateras till den här studiens 

resultat. Det fanns två deltagare med utländskt (sydeuropeiskt) ursprung i studien, en 

deltagare från grupp 1 och en deltagare från grupp 2. Personen i grupp 1 berättade att hon 

hade haft regelbunden naturkontakt som barn, då hon hade växte upp i en liten ort på 

landsbygden. Den andra personen hade växt upp i en storstad bortom naturområden, och 

gjorde utflykter till naturen ungefär tio gånger om året. På somrarna åkte hon ofta till 

stranden där familjen hade ett fritidshus, men under resterande delen av året vistades hon 

främst inne i storstaden. I studien ses snarare bostadsammanhanget som ett skäl till 

minskad eller ökad naturkontakt, då de personer som kom från mindre orter eller bodde på 

landsbygden hade haft mer naturkontakt som barn, än vad de personer som kom från större 

städer hade haft.  

Hälsa och utveckling 

Det ursprungliga syftet för studien var att jämföra barns hälsoskillnader i de två grupperna, 

samt att undersöka möjligheten till naturkontakt. Efter att intervjuerna hade genomförts 

märktes det ingen hälsoskillnad bland barnen, och de svar som var mest intresseväckande 

var svaren angående möjligheten till naturkontakt. Genom att reducera syftet till det 
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nuvarande syftet, ”att undersöka möjligheterna till naturkontakt hos barn”, smalnades 

ämnet av utan att någon viktig information togs bort. Hälsoaspekterna upplevs dock 

angelägna, då tidigare forskning pekar på att regelbunden naturvistelse kan ge flera 

positiva hälsoeffekter och förebygga ohälsa. Som det tidigare har tagits upp ökar intaget av 

D-vitamin vid naturkontakt, men den största hälsoförebyggande faktorn kan anses vara den 

spontana fysiska aktiviten som barn får vid naturvistelse (Naturvårdsverket, 2011; 

Naturvårdsverket, 2006; Yu, 2011; Cleland et al., 2008). I studien av Cleland et al. (2008) 

ökade den fysiska aktiviten med 27 minuter per vecka när deltagarna (barn i åldrarna 10-12 

år) fick leka utomhus istället för inomhus.  

Fysisk aktivitet bygger upp skelett och muskler, ökar koncentrationsförmågan och är även 

viktig för barns motoriska utveckling. Fysisk aktivitet under barndomsåren förebygger 

likaså ohälsa vid vuxen ålder (Folkhälsoguiden, 2012). Enligt Kimbro et al. (2011) blir 

fysisk aktivitet ofta lidande hos barn, då de stillasittande aktiviteterna tar överhand. Dator- 

och mobilspel och tv-tittande dominerar många barns vardag, och det kan på sikt leda till 

hälsoproblem, som övervikt och fetma. Yu (2011) menar att prevalensen av övervikt och 

fetma hos barn har femdubblats sedan 1970 i USA, och att barn som är feta löper en 70 % 

högre risk att fortsätta vara feta i vuxenlivet. Folkhälsoguiden (2011) påpekar också att en 

för hög utsträckning av stillasittande aktiviteter kan leda till typ-2 diabetes, hjärt-

kärlsjukdomar och förtidig död. I den här studien kunde emellertid inga hälsoskillnader 

tydliggöras mellan de två grupperna. Ett barn i grupp 1 led av känslighet för kyla, vilket 

modern trodde kunde bero på hennes egen köldallergi. Även ett fall av sömnbesvär i grupp 

1 rapporterades, men modern förklarade det som en konsekvens av att en närstående 

plötsligt hade gått bort några månader tidigare. Mödrarna ansågs vara friska, där det endast 

fanns ett fall av köldallergi och ett fall av övervikt i grupp 1, och två mödrar led av astma i 

grupp 2. Enligt Kruger et al. (2010) kan naturvistelser förebygga både mentala besvär och 

övervikt, och ger individen ökat välbefinnande, men Isma et al. (2012) menar att det finns 

betydligt fler faktorer till utlösandet av övervikt. Övervikt orsakas ofta av fel kost, för lite 

motion och av individens genetiska arv. En person som har överviktiga eller feta föräldrar 

löper större risk att utveckla problemet själv.  

I studien ansåg alla mödrarna att naturkontakt var viktigt för barnen. Precis som 

Folkhälsoguiden (2012) och Cleland et al. (2008) framhåller, så upplevde föräldrarna att 

naturen var bra för utvecklingen av grovmotoriken och koncentrationsförmågan. En 

deltagare från grupp 2 upplevde att naturen gav större frihet och mer variationer att röra sig 

på. En moder från grupp 1 upplevde att hennes barn blev glada av att vistas i naturen, och 

uttryckte att ”skitiga barn är glada barn”. Naturvårdsverket (2011) menar att naturen ger 

barnen en större verklighetskänsla än vad inomhusmiljöer ger. Naturen är mer spännande 

och äventyrlig, vilket triggar barns konkreta intresse för att utforska platser. Barnen 

använder även alla sinnen i naturen, vilket gynnar deras kreativitet och lekfullhet. Även 

respekten för djur och natur verkade vara en viktig lärdom som mödrarna ville att barnen 

skulle ta del av, men enligt Sandberg (2009) är det mer troligt att barn som har 

regelbunden naturkontakt utvecklar ett miljöengagemang när de blir äldre, än de individer 

som inte har haft någon regelbunden naturkontakt under barndomen.  

En av deltagarna från grupp 1 uttryckte att hon ville att barnen skulle kunna dela hennes 

intresse för friluftsliv, och att de skulle kunna fortsätta att tycka om natur och friluftsliv 

även som tonåringar och barn. Modern var själv VD för en skola med friluftsprofil, och 

hennes barn gick på skolan. Hon verkade väl medveten om naturens hälsoeffekter, och att 
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det är viktigt för barn att få en tidig relation till naturen. Som tidigare nämnts har barn som 

vistas mycket i naturen oftare ett större friluftsintresse som vuxna (Sandberg, 2009), vilket 

stämde överens med moderns tankegångar. 

Konklusion 

I studien framkommer det att det främst är bostadssammanhanget och föräldrarnas 

engagemang som spelar en nyckelroll gällande barnens möjlighet till naturkontakt. Barnen 

i studien som bodde på landsbygden hade betydligt större möjlighet till naturkontakt än 

barnen som bodde inne i samhället. Av de sju mödrar som bodde inne i samhället, var de 

endast två som hade barn med regelbunden naturkontakt. De två mödrarna hade en 

engagerad roll inom friluftsrörelser, där ena modern var scoutledare och den andra 

verkställande direktör för en skola med friluftsprofil. Resterande mödrar som bodde inne i 

samhället uppgav att de gärna ville att deras barn skulle ha möjlighet till mer naturkontakt, 

men att det fanns för många begränsningar i vardagen för att det skulle vara möjligt. Dåligt 

väder, kalla årstider, tidsbrist och ointresse hos barnen var några hinder som togs upp 

gällande brist på naturkontakt. I enlighet med ovan presenterad forskning, inte minst 

Sandberg (2009; 2012) finns det en hel del forskning som påvisar att det är viktigt för barn 

att i tidig ålder få en relation till naturen, för att ha större chans till friluftsintresse som 

vuxna. För att ge barn möjlighet till regelbunden naturkontakt krävs det dels att föräldrarna 

engagerar sig, men även god tillgänglighet av välskötta, stadsnära naturområden behövs 

för att underlätta för familjer som bor i stadsmiljö. 

Vidare forskning 

Den här studien visar inte att naturen ger friskare barn, även om det var en vanlig 

uppfattning hos deltagarna. Författaren har inte träffat på särskilt många studier som 

undersöker naturens hälsoeffekter på barn, och för att få fram ett sådant resultat kan en 

longitudinell studie, med uppföljningar av barn med olika mycket naturkontakt, behöva 

genomföras. Studier som undersöker möjligheten till ökad naturkontakt hos barn som bor i 

stadsmiljö kan likaså vara av intresse att genomföra, då resultatet i den här studien visar att 

det finns flera olika hinder gällande naturvistelse för barn i städer, som långt avstånd till 

naturområden, dåligt skötta naturområden och bristande intresse och engagemang hos 

föräldrar. De studier som kunde hittas om barns naturkontakt var mestadels utländska. Det 

hade varit intressant att se fler studier som berör ämnet i Sverige, då det finns otroliga 

naturresurser i landet, men trots det kan en problematik om bristande naturkontakt bland 

barn i stadsmiljö tydliggöras. Eventuell folkhälsopromotion och program som hjälper barn 

i storstäder att få ökad vistelse i natur- och kulturlandskap är någonting författaren har stort 

intresse av, då studier har visat att särskilt de barn som bor i storstäder har sämre möjlighet 

till naturkontakt och sämre tillgång till naturen och dess oerhörda rikedom.   
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Intervjufrågor 

Ämnesuppställning 1 – bakgrundsinformation, hälsa och levnadsvanor 

Denna del fokuserar på bakgrundsinformation om dig och ditt/dina barn, hur du skattar din 

egen och ditt/dina barns hälsa, och tar även upp frågor om era levnadsvanor. Föräldrarnas 

hälsa och familjens levnadsvanor är betydelsefull information för att jag ska kunna hitta 

sambandsorsaker till eventuella hälsoproblem. Från och med frågorna 1.2 behöver ni endast 

ge svar angående barn som är i åldrarna 5-12 år. 

 

1.1 Kort beskrivning om familjen 

- Hur många är ni i din familj? (Föräldrar + barn, eventuella husdjur, etc.).  

 

 

- Vad har du och din eventuella partner för sysselsättning (vad du/ni har för arbete, om du/ni 

studerar, vad för studier i så fall, om någon av er är arbetslös, är mamma- eller pappaledig, 

osv.)? 

 

 

- Vilken ålder och kön har ditt/dina barn? 

 

 

- Var och hur bor ni? I småstad, storstad, i samhället eller på landet? Villa/radhus/lägenhet? 

 

 

1.2 Hälsa  

- Hur bedömer du ditt/dina barns allmänna hälsotillstånd? (Ange eventuella allergier, 

hälsoproblem och sjukdomar). 

 

 

- Hur bedömer du ditt eget allmänna hälsotillstånd?  
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- Hur många gånger var ditt barn sjuk hemma från skolan under höstterminen? Vad innebar 

det för sjukdomar/besvär?  

 

 

 

1.3 Levnadsvanor 

- Vad har ditt barn för fritidsaktiviteter? Hur ofta utför han eller hon aktiviteterna? 

 

- Hur många dagar i veckan/månaden, samt under hur lång tid vid de tillfällena, är ditt barn 

fysiskt aktiv? Beskriv gärna vilken aktivitet ditt barn i så fall utför. 

 

 

- Hur ofta är du själv fysiskt aktiv (minst 30 minuter och relativt pulshöjande, t.ex. en rask 

promenad)? 

 

 

- Hur många måltider per dag äter du och ditt barn en normal dag? (T.ex. frukost, lunch, 

middag och olika mellanmål). Äter ni lika många måltider, eller ser det annorlunda ut? 

 

 

- Hur mycket tänker du på energi- och näringsinnehåll i maten? 

 

 

Ämnesuppställning 2 – friluftsliv och naturkontakt 

Denna del fokuserar på hur ofta barnen får komma ut i naturområden, vilken relation du som 

förälder har till natur och hur engagerad du är i ditt/dina barns naturvistelser. Tänk på att 

frågorna behandlar dina barn som är mellan 5-12 år. 

 

2.1 Möjlighet till naturkontakt 

- Hur ofta vistas ditt/dina barn i skog- och naturområden? 
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- Hur ser tillgången till natur och grönområden ut kring er bostad?  

 

 

- Om natur eller grönområden finns i närheten av bostaden, hur mycket nyttjar ni den 

resursen? Om ni inte nyttjar den, beskriv varför. 

 

 

- Hur ser era ute- och friluftsaktiviteter ut i förhållande till årstiderna? Finns det någon 

skillnad på uteaktiviteter mellan årstiderna?  

 

  

- Vilka förutsättningar finns det för barnen att komma ut i naturområden med 

förskolan/skolan? Brukar de göra utflykter eller ha utedagar exempelvis? 

 

 

2.2 Föräldrars engagemang om naturkontakt 

- Vad har du för relation till natur och friluftsliv? Positiv/negativ/ingen relation alls? Varför 

tror du att du känner som du gör? 

 

 

- Hur mycket vistades du själv som barn i natur- och kulturlandskap? 

 

 

- Om och när ditt barn vistas i naturen, är du själv med och gör aktiviteter tillsammans med 

henne eller honom? Vilka aktiviteter tycker du i så fall är trevligast att utföra tillsammans med 

ditt/dina barn? 

 

 

- Hur viktigt är det för dig att ditt barn får en tidig relation till natur- och kulturlandskap? 

Varför är det viktigt eller inte viktigt? 

 

 

- Hur mycket skulle du vilja att ditt/dina barn fick komma ut i naturen? Om du tycker att 

barnet/barnen får vistas för lite i naturen, hur mycket mer skulle du vilja att barnet/barnen 

vistades i naturen?  Vilka hinder finns det som omöjliggör mer naturkontakt för dina barn
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Informationsblad och samtyckesformulär 

 

Detta dokument innehåller information som personer kan behöva känna till för att ta ställning 

till deltagande i kommande forskningsprojekt, samt ett samtyckesformulär för godkännande 

av sitt medgivande av deltagande i intervjuer. Detta informationsblad är baserat på aktuellt 

dokument ”Vägledning till forskningspersonsinformation” utgivet av Centrala 

etikprövningsnämnden. 

Bakgrund och syfte 

Barn och ungdomar har idag ett stillasittande liv, där aktiva utomhuslekar har övergått mer till 

TV- och datorspel. För lite fysisk aktivitet kan leda till fysiska och psykiska besvär, som 

övervikt, högt blodtryck, benskörhet, depression och ångest. 

Många barn växer upp i stadsmiljö, en miljö som blir mer och mer trångbott och där det finns 

mindre naturresurser att ta del av. Grönskande områden och lekområden blir mer bristande i 

större städer, och möjligheten för barn att komma ut i naturen har således minskat. Natur och 

friluftsliv har åtskilliga positiva hälsoeffekter på människan. Det ger bland annat sinnesro och 

spontan fysisk aktivitet och barn som tidigt har naturkontakt som en del av vardagen är 

mindre benägna att drabbas av negativ stress och blir mer sällan allergiska mot pollen. Ett 

barn med pollenallergi kan ofta med hjälp av medicinering klara av att vistas i naturen, och 

med kontinuerlig utevistelse kan pollenallergin minska och ibland försvinna i puberteten.  

Friluftsliv brukar definieras som ”vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling”, och betyder alltså inte att det 

behöver vara några specifika aktiviteter i naturen, som ofta är en vanlig uppfattning. 

Kanotpaddling, fjällvandring och längdskidåkning är förmodligen inte en del av vardagen hos 

många barn, utan friluftsliv handlar snarare om möjligheten till lek och vistelse i natur och 

kulturlandskap. 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hälsoskillnader mellan barn (5-12 år) som får ta del av 

natur och friluftsliv och barn som inte får det i det vardagliga livet, samt att undersöka barns 

möjlighet till naturkontakt. 

Förfrågande om deltagande och genomförande 

Till denna undersökning efterfrågas föräldrar till barn i åldrarna 5-12 år, som skall svara på 

frågor om sina egna, samt sitt barns levnadsvanor och hälsostatus. Även tankar om friluftsliv, 

naturkontakt och utelek kommer att behandlas. Undersökningen kommer genomföras genom 

intervjuer, antingen genom fysiska träffar, eller via mail. Intervjuer sker under veckorna 15 

och 16. Fysiska träffar bör endast inträffa endast en gång, men om deltagaren väljer att svara 

på frågorna via mail, kan individen eventuellt få svara på följdfrågor. Det är därför viktigt att 

frågorna svaras så utförligt som möjligt. Intervjuerna kommer att inledas med neutrala frågor 

om bakgrundsinformation som behövs för studien. Detta är t.ex. ålder på föräldrar och barn, 

bostadssammanhang (om de bor i storstad, småstad, på landet eller inne i samhället, osv.) 

samt hälsotillstånd hos parterna. Frågorna är därefter så kallat ”semistrukturella”, vilket 
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innebär att frågorna är öppna (inga ja- eller nej-frågor) och intervjupersonerna har ett stort 

svarsutrymme. Samma frågor ställs till alla deltagare, vilket ger alla deltagare lika chans att 

säga sin åsikt om samma frågor. 

Risker 

Under intervjuerna får det inte föregå några som helst dömande eller kränkande attityder 

gentemot deltagarna, utan intervjuaren behandlar deltagarna på ett empatiskt och respektfull 

sätt. Vid eventuella känslomässiga effekter, eller om andra oväntade situationer uppstår finns 

det möjlighet till att intervjun avbryts och tillfälle till ett uppföljande samtal erbjuds. Dock 

finns det en tidsgräns för att intervjuerna ska hinnas klart i tid, och intervjuerna måste därför 

genomföras senast i slutet av vecka 16.  

Hantering av data och sekretess 

Deltagarnas uppgifter behandlas konfidentiellt, och kommer således inte att föras vidare till 

andra personer än intervjupersonen. I uppsatsen kommer inga namn eller andra 

personuppgifter att skrivas ut, utan deltagarna är helt anonyma. Uppgifter och insamlad data 

från deltagaren förvaras och hanteras elektroniskt av den studieansvariga, och behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem, helt enligt personuppgiftslagen.  

Tillgång till resultat  

Deltagaren väljer själv om han eller hon vill ta del av sitt resultat efter sin intervju. I så fall 

kontaktar personen den studieansvariga genom kontaktuppgifterna som finns under rubriken 

”ansvariga”.  

Frivillighet 

Deltagandet är helt frivilligt, och man kan när som helst, utan särskild förklaring, välja att 

avbryta. De eventuella resultaten från intervjuer kommer då att kasseras och inte användas i 

studieresultatet. 

Ansvarig 

Ansvarig för studien är Fanny Borén genom Högskolan i Skövde. Om deltagaren har frågor 

att ställa, vill meddela avhopp, vill ta del av sitt resultat, eller har andra ärenden till den 

ansvariga, finns följande kontaktuppgifter: 

Telefon: 076-269 22 70 (vardagar mellan kl. 8-18) 

E-post: fannyboren@gmail.com 
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Informerat samtycke 

-Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om 

forskningsstudien. 

-Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

-Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

-Jag tillåter att mina personuppgifter registreras enligt den information jag tagit del av och att 

insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av studieansvariga.  

 

 

 

 

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Deltagarens namnteckning Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………… 

Deltagarens födelsedatum (år [fyra siffror], månad och dag) 

 

 

 

Undertecknad person har gått igenom och förklarat studiens syfte för ovanstående deltagare 

samt erhållit deltagarens samtycke.  

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

Datum  Namnteckning  Namnförtydligande 


