
Material och metod
I Stockholms län och Malmö stad valdes elva res-
pektive nio förskolor ut. De var representativa så-
väl för den socioekonomiska sammansättningen i 
området som för utemiljöerna. Utemiljöernas kva-
litet bedömdes utifrån ett instrument som utarbe-
tats vid Sveriges lantbruksuniversitet, och som tar 
hänsyn till yta, topografi och vegetation (1). Miljö-
bedömningen kompletterades med fotografering 
av himmelsvyerna från positionerna där barnen 
vistades mest (2, 3). I analysen delades förskolorna 
in i utemiljöer med hög respektive låg kvalitet. Fi-
gur 1 visar typiska förskolemiljöer av hög och låg 
kvalitet i Stockholm och Malmö. 

Sammanlagt deltog 199 barn i Stockholms län och 
169 barn i Malmö i studierna, alla i åldrarna 3–6 
år. Barnens fysiska aktivitet och solexponering lik-

Förskolornas utemiljöer kan genom sin utformning 
främja barnens hälsa
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Förskolebarns fysiska aktivitet och risk för överexponering av ultraviolett strålning (UV) från solen är kopp-
lade till utemiljön på förskolan. Barn på förskolor med utemiljöer som uppfyller kriterier ifråga om yta, 
topografi och vegetation hade mer än 20 procent högre fysisk aktivitet. Grönskan ökar lekens dynamik och 
minskar den relativa exponeringen för UV med 35–40 procent, jämfört med förskolemiljöer som inte uppfyll-
de kriterierna. Jämfört med andra barn hade barnen på de förskolor som uppfyllde kriterierna också färre 
koncentrationssvårigheter (Stockholm), och tenderade att sova längre på nätterna (Malmö). Kriterierna har 
börjat tillämpas kommunernas skyddsronder vid upprustning och nybyggnation. Det har lett till mätbara 
förbättringar i utemiljön och minskade himmelsvyer.

Bakgrund
Över 90 procent av de svenska barnen i åldern 
3–6 år tillbringar största delen av sin vakna tid 
på förskola. Miljön de befinner sig i är därför be-
tydelsefull, inte minst utemiljön. I internationell 
jämförelse är svenska barn generellt friska, men 
det finns ändå utrymme för förbättring. Exempel 
på riskfaktorer i förskolemiljön är brist på fysisk 
aktivitet och överexponering för sol med risk för 
solbrännskada. Skilda hälsosatsningar konkur-
rerar ofta om resurser och uppmärksamhet. I det 
här projektet undersöktes därför om utemiljöns 
fysiska egenskaper på förskolorna kunde inverka 
på flera riskfaktorer samtidigt. Olika förskolor 
med vitt skilda förskolemiljöer valdes ut och ute-
miljöernas samband med barnens fysiska aktivitet, 
kroppsvikt, solexponering, koncentrationsförmåga 
och nattsömn studerades.

Figur 1. Bilder på förskolor med hög och låg kvalitet i Stockholms län och i Malmö.
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som global UV-strålning (för beräkning av relativ 
UV-exponering) mättes med objektiva mätmeto-
der under en vecka. Koncentrationsförmåga mät-
tes med deltagande observation via ett standardi-
serat protokoll av personal som kände barnen väl 
(4). Datainsamlingen kompletterades med delta-
gande observation, samt dagböcker och enkäter 
till barnens föräldrar där förutom bakgrundsdata 
även barnens sömntider protokollfördes av föräld-
rarna (2, 3).

Resultat
Barn i utemiljöer med stora kuperade ytor med 
tålig vegetation som barnen använder i sina lekar 
hade signifikant högre fysisk aktivitet jämfört med 
barn i platta, trånga utemiljöer med lite vegetation 
(Tabell 1, Figur 1). Detta var kombinerat med en 
minskning med 35–40 procent av den relativa ex-
poneringen för solens ultravioletta strålning, med 
ingen eller låg risk för överexponering för sol. I så-
dana miljöer var barnen också betydligt mer ute.

Tabell 1. Fysisk aktivitet och solexponering hos för-
skolebarn i Stockholms län och Malmö, uppdelat på 
förskolemiljöernas kvalitet

Ytterligare samband som observerades var att barn 
i förskolemiljöer av hög kvalitet, jämfört med barn 
i miljöer med låg kvalitet, hade färre koncentra-
tionssvårigheter (Stockholm) (4), och sov längre 
om nätterna (658 v.s. 642 minuter) (Malmö) (5).

Diskussion
Resultaten tyder på att det är roligare att vara ute 
om utemiljön håller hög kvalitet, att barnen genom 
sin lek ökar både intensiteten och varaktigheten i 
sin fysiska aktivitet (1) och kan vara ute hela dagen 
utan risk att få för mycket sol (2). Studiens upplägg 
gör det vanskligt att uttala sig om orsakssamband, 

eftersom det kan finnas en risk att okända variab-
ler samvarierar med såväl exponering (utemiljön 
på förskolan) som utfall. Risken måste dock be-
dömas från utfall till utfall och för UV-resultaten 
bedöms denna risk som försumbar. Även de övriga 
resultaten är i linje med tidigare forskning som 
pekar på att bra miljöer som inbjuder till stoj, och 
att få leka under och mellan lektålig vegetation kan 
lindra koncentrationsproblem, och uppmuntrar 
till utforskande lek vilket kan främja barnets fy-
siska och mentala utveckling (1). Kommunerna har 
efter denna studie börjat tillämpa kriterierna i sina 
skyddsronder enligt en framtagen checklista (6), 
vid upprustning och nybyggnation, och det har lett 
till mätbara förbättringar i utemiljön kombinerat 
med minskade himmelsvyer (7).
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Stockholms län, 2004§
antal barn=199

Malmö, 2009§
antal barn=169

Utemiljö, kvalitet Hög (n=5) Låg (n=6) Hög (n=3) Låg (n=6)
Fysisk aktivitet, 
(steg/minut) 21,5 17,7 21,2 17,6

Solexponering  
(Jm-2) 202 192 145 98

Relativ UV- 
exponering (%)* 15 24 26 43

Fri himmel (%) 38 65 40 58

Utetid (%) 66 48 72 33
*) Exponeringsandel av tillgänglig UV-strålning under vistelse 

utomhus
§) Signifikansnivån mellan hög- och lågpoängmiljö var p<0.001, i 

både Stockholms län och i Malmö


