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Abstrakt 
Preschool with an outdoor concept: parents´ views and experiences  
 
Den här undersökningen syftar till att belysa ett föräldraperspektiv, vilket här innebär att 
skildra föräldrars erfarenheter av och synpunkter på en I Ur och Skur-förskola. 
Undersökningen vill synliggöra föräldrars olika uppfattningar om varför de valt en I Ur 
och Skur-förskola men också vad de vill att barnen ska lära sig samt om de ser några 
negativa aspekter. För att samla in föräldrarnas åsikter har en kvalitativ 
forskningsmetod använts i form av enskilda intervjuer. Litteratur och forskning som 
undersökningen utgått från behandlar föräldrars val och vikten av utevistelse och dess 
pedagogik. Resultaten visar att de främsta anledningarna till föräldrarnas val av den 
specifika I Ur och Skur-förskolan är I Ur och Skur-konceptet, god och hemlagad mat, 
förskolans goda rykte, engagerade pedagoger och delaktighet. Deras gemensamma 
uppfattningar, tankar och förväntningar kring barnens lärande handlar om ett lärande i 
naturen och om naturen samt barnens utveckling i att bli självständiga och ta ansvar, 
både när det gäller dem själva och miljön. Utifrån föräldrarnas svar framkom det både 
negativa uppfattningar och en del förutfattade meningar kring I Ur och Skurs 
verksamhet. Bland annat att det krävs mycket kläder eller att förskolan tar hand om 
barnens utomhusvistelse, så att föräldrarna inte behöver var ute med barnen.  
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1 Inledning  
I dagens samhälle har förskolan fått en framstående plats, 96 % av alla 1-5 åringar är 
placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (Skolverket, 2013). Nu för tiden är 
förskolan en del av utbildningssystemet och lyder under utbildningsdepartementet. 
Förskolan är således barns första skola. Det finns idag olika sätt att bedriva 
förskoleverksamhet, det kan exempelvis innebära föräldrakooperativ, 
personalkooperativ, aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, enskild firma eller 
kommunal verksamhet. Förskoleverksamheten kan också profilera sig genom att ha en 
specifik inriktning. Det medför att konkurrensen mellan förskolor ökar och 
valmöjligheten för föräldrar att välja förskola till sitt barn blir större. Idag kan föräldrar 
göra ett rationellt val genom att själva besöka olika förskolor och på så sätt ta reda 
vilken förskola de ska välja till sitt barn.  
 
I Ur och Skur-förskola är en verksamhet med utomhusprofilering och som är en del av 
Friluftsfrämjandet. Idén i deras pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och 
gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Statistik och forskning visar att barn 
inte vistas i skog och naturmiljö lika ofta som förr. Det finns flera förklaringar till att det 
blivit så. Exempelvis har många stadsbarn långt till grönområden, det anses idag farligt 
för barn att vara ute utan vuxentillsyn och utelek har fått konkurrens från TV, datorer 
och andra medier.  
 
Under hela utbildningen har jag mött olika frågor som berör barns lärande och lärares 
arbete men också funderingar kring föräldrar. Att arbeta som professionell förskollärare 
innebär att uppfylla krav som ställs i styrdokumenten samt att kunna ta ansvar och 
förbättra verksamheten. Det innebär också att skapa goda relationer och ett gott 
samarbete mellan förskolan och hemmet. Under mina VFU-perioder kom jag i kontakt 
med en I Ur och Skur-förskola. Här väcktes mina tankar kring förskolor med specifik 
inriktning och även föräldrars val av placering för deras barn. Detta gjorde att min 
forskningsfråga formades; av vilka anledningar väljer de att placera sina barn på en I Ur 
och Skur-förskola? Vad vill föräldrarna att barnen ska lära sig? Finns det negativa 
aspekter?  
 
Efter att ha läst flera uppsatser och examensarbeten uppmärksammade jag att det finns 
utrymme för studier som skildrar ett föräldraperspektiv, och med det här arbetet vill jag 
bidra med ett sådant. 
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2  Syfte och frågeställningar 
Undersökningens syfte är att skildra några föräldrars erfarenheter av och synpunkter på 
en I Ur och Skur-förskola.  
 
Frågeställningar:  
 

• Vad är det som gör att föräldrarna väljer I Ur och Skur-förskola? 
• Vad vill föräldrarna att barnen ska lära sig på denna förskola? 
• Vilka negativa aspekter ger föräldrarna uttryck för? 

 
Frågeställningarna besvaras genom analys av föräldrars intervjusvar och på så sätt nås 
undersökningens syfte. 
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3  Bakgrund  
3.1 Föräldrars val 
Skolverket (2013) redovisar i en rapport resultatet från föräldraundersökningen som 
genomfördes hösten 2012. Undersökningen omfattar ett urval av 227 000 barn i åldrarna 
1 till 12 år och har tidigare genomförts 1999, 2002 och 2005. Enligt 
föräldraundersökningen 2012 går nästan alla barn i åldern 1-5 år i förskola (92 procent) 
och fyra procent finns i pedagogisk omsorg. Av de övriga 1-5 -åringarna är de flesta 
hemma med en förälder, vilken oftast är föräldraledig. Det kan även konstateras att 
många av de sociala skillnaderna som tidigare fanns när det gäller barns deltagande i 
förskola, har försvunnit. Till exempel går barn i förskola i ungefär samma utsträckning 
oavsett vilken utbildning föräldrarna har. I de tidigare undersökningarna konstaterades 
även att högutbildade i högre utsträckning hade sina barn i fristående förskola, jämfört 
med barn till lågutbildade. Dessa skillnader finns kvar men har minskat kan man utläsa i 
den här undersökningen. Genom de senaste årens förändringar i skollag och läroplan, 
har förskolan blivit en integrerad del av skolväsendet och det pedagogiska uppdraget har 
stärkts. Förskolans roll som det första steget i det livslånga lärandet har förtydligats och 
blivit allt viktigare.  
 
Enkäten visar även att närvarotiderna har ökat sedan 2005. Detta skulle kunna bero på 
att kommunerna tillämpar mer generösa regler för barn till arbetslösa eller 
föräldralediga, eller att föräldrarnas arbetstider har ökat. En annan faktor kan vara ett 
ökat intresse för förskolan och dess pedagogiska innehåll.  
 
Undersökningen visar också att föräldrar till barn i förskolan är nöjda med 
verksamheten i förskolan och flera studier pekar på att verksamheten håller god kvalitet. 
Föräldrar till barn i förskola och pedagogisk omsorg är mest nöjda med barnets 
trygghet, att verksamheten stimulerar barnets utveckling och lärande, personalen, 
öppettider och närheten till hemmet. Mindre nöjda är föräldrarna med 
semesterstängning, gruppstorlekar och tillgången till personal.  
 
Föräldraundersökningen 2012 visar också att när föräldrar till barn i åldern 1-5 år står 
inför valet av verksamhet för sitt barn är faktorer som närhet till hemmet, personalen, 
miljön (inne- och utemiljö) och storleken på barngruppen mest avgörande. Dessa 
faktorer är viktiga oavsett om föräldrarna väljer förskola, pedagogisk omsorg eller egen 
anordnad omsorg.  
 
För föräldrar som väljer förskola eller egen anordnad omsorg är närheten till hemmet 
den viktigaste faktorn medan föräldrar som väljer pedagogisk omsorg anser att storleken 
på barngruppen är den faktorn som har störst betydelse (Skolverket, 2013).  
 
 
3.2 Naturen i förskolans läroplan  
I vårt samhälle kopplas barn och natur samman och det är något som bland annat 
Halldén har undersökt i flera studier. Till exempel uttrycker hon sig så här, ”Barndom 
och natur ses ofta som sammankopplade med varandra i en tankefigur där naturen 
betraktas som god för barn och där barn mår bra av att vara i naturen” (Halldén 2009:8). 
Hon undersöker idéhistoriska rötter som en viktig influens, och kring förra sekelskiftet 
uppstod flera naturromantiska idéer som ligger till grund för denna tankefigur. En viktig 
influens är romantiken och den förändrade syn på naturen som den medförde vilket 
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även resulterade i ett intresse för fjällvandringar och friluftsliv. Det innebar att man 
började se naturen som en viktig plats för barns fostran. En nyckelperson när det gäller 
barn och natur är Jean-Jacques Rousseau. Hans bok Emile eller Om uppfostran 
publicerades 1762 och dess budskap var att samhället fördärvar barn medan en 
uppfostran nära naturen ger barn möjlighet att bli kloka medborgare. Under 1800-talet 
utvecklades pedagogiska idéer som byggde vidare på Rousseau budskap och 
romantikens människosyn. I början av 1900-talet i Sverige var Ellen Key en 
betydelsefull person inom barnpedagogiken när hon ställde natur och kultur mot 
varandra och menade att det naturliga och okonstlade var det som skulle eftersträvas 
(a.a). 
 
Den tyske pedagogen Friedrich Fröbels idéer om barnuppfostran fick också stor 
betydelse inom den svenska småbarnspedagogiken. Den verksamhet som han skapade 
fick namnet Kindergarten, vilket i Sverige översattes till barnträdgård. Beteckningen 
anknyter till natur och trädgård och han använde i sina texter plantan som metafor för 
att beskriva barns utveckling och behov. Det viktigaste var inte att barnen lärde sig 
namn på växter och djur utan att de gjorde regelbundna besök i naturmiljöer så att de 
stimulerades att uppleva naturen med alla sinnen. I 1968 års barnstugeutredning finns 
ett avsnitt med rubriken ”Naturorientering” och här ligger fokus på att barnen ska ges 
möjlighet till naturvetenskapligt experimenterande och utforskande tillsammans med 
vuxna. Målsättningen är att barnen i förskolan bör komma i kontakt med växter och 
djur. 1987 kom Pedagogiskt program för förskolan och här lyfts natur fram som ett av 
tre huvudområden i förskolans innehåll. Inom ramen för naturområdet skulle barnen 
bland annat få lära sig om växter, djur, klimat och miljö (Halldén, 2011). 
 
I dagens läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) lägger man stor vikt vid 
miljöaspekter. I första kapitlet i Lpfö 98 rev.2016 under rubriken ”Förskolans 
värdegrund och uppdrag” står följande:  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i 
nutid och framtid (Skolverket, 2016:7).  
 

Under rubriken ”Mål och riktlinjer” står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö (Skolverket, 2016:8) 
 
Följande mål har koppling till natur, miljö och utomhusverksamhet: Förskolan ska 
sträva efter att varje barn 
 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska 
fenomen 

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 
samtala om naturvetenskap 
 

Dessutom står det att arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar 
kan påverka miljön (Skolverket, 2016:11).  
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3.3 I Ur och Skur 
3.3.1 Från Skogstroll till Skogsmulle  
I Ur och Skur-förskolan har sin grund i Friluftsfrämjandet och de har erbjudit 
verksamhet för förskolebarn sedan 1950-talet. Med hjälp av sagor och lek i naturmiljöer 
ville man väcka barns intresse för att vistas i skog och mark. Samtidigt fanns ett mer 
långsiktigt syfte att barnen som vuxna skulle bli intresserade av friluftsliv och 
naturvårdsfrågor. Verksamheten växte i popularitet och man började arrangera 
Skogsmulleskolor i anslutning till bostadsområden där man träffades under vår och höst 
i 2-timmarspass ungefär tio gånger per säsong. Grupper om 10-15 barn och deras ledare 
gick till den lägerplats man valt ut. Platsen var noga utvald och skulle helst omfatta 
olika miljöer som skog, blomsteräng och backe. Skogsmulleskolorna kallades till en 
början för Trollskolor men fick ändra namn eftersom det ansågs att troll kunde vara 
skrämmande för barn. I Skogsmulleskolorna fick barnen lära sig om växt- och naturliv, 
naturvårdsfrågor, lägerliv och utrustning. Pedagogiken byggde på att barnen skulle ha 
roligt och lära sig genom att leka, sjunga och fantisera om skogens djur och växter. På 
lägerplatsen åt man också matsäck, sjöng och lekte. För att barnen skulle få kunskaper 
om flora och fauna använde man material som till exempel uppstoppade djur och bilder 
som klistrats upp på kartong. Skogsmulle var en skogsvarelse, skapad av skogens 
material, kläderna var av gröna blad, mössan av näver, håret av mossa och svansen av 
tvinnade rottrådar. Syftet var att väcka spänning och inbjuda barn att fantisera. För de 
yngre barnen startades också Skogsknyttarna som vänder sig till barn mellan 3 och 4 år. 
Inom I Ur och Skur utvecklades så småningom även Skogsknopparna för 1-2 åringar. 
Idag kallas grupperna inte längre för ”skogsskolor” utan heter ”Friluftsfrämjandes 
verksamhet för barn”. Till den verksamheten hör Skrinna och Lagge, där barnen lär sig 
att åka skridskor och skidor på ett lekfullt sätt. Efterhand har också flera fantasifigurer 
skapats som komplement till Skogsmulle. Fjällfina är anpassad till fjällets natur, Laxe är 
vattnets beskyddare och Nova är en figur som hör rymden till och hennes budskap är att 
jorden ska bli ren (Änggård, 2014 och Westerlund, 2007).  
 
Inom Friluftsfrämjandets verksamhet har en specifik pedagogik vuxit fram. Från början 
byggde pedagogiken på att barnen skulle ha roligt och lära sig genom att leka, sjunga 
och fantisera om skogens djur och växter. Under 1970-talet skedde en stor förändring i 
pedagogiken, mycket på grund av att man började använda luppar tillsammans med 
barnen ute i naturen. Istället för att utgå från bilder på djur och växter hamnade barnens 
egna upplevelser i centrum. De fick krypa på marken och utforska naturen med sina 
sinnen och de fick samla, sortera och jämföra. Sinnesupplevelserna var av stor betydelse 
för barnens förståelse och begreppsbildning i den nya pedagogiska inriktningen. Det 
lades också större vikt vid barnens lust att upptäcka och utforska, och naturen användes 
som experimentplats. På 1970-talet fick också miljövården en mer betydande roll och de 
ekologiska sambanden uppmärksammades. Därmed ändrades Skogsmulles budskap från 
”Skräpa inte ner i naturen!” till ”Var rädd om naturen!” (Änggård, 2014). 
 
3.3.2 I Ur och Skur-förskola 
Två ledare inom Friluftsfrämjandet, förskollärarna Susanne Drougge och Siw Linde, 
väckte 1983 idén om att starta en förskola där natur och friluftsliv var grunden. 
Verksamheten kom att kallas ”I Ur och Skur” och 1985 öppnade den första I ur och 
Skur-förskolan. Sedan dess har ytterligare ca 200 av dessa förskolor kommit till i 
Sverige. Det finns även pedagogisk omsorg (tidigare dagbarnvårdare i hemmet), 
fritidshem och skolor som är anknutna till I ur och Skur. Verksamheten kan drivas som 
personal- eller föräldra-kooperativ, som företag eller i kommunal regi. Förskolor och 
skolor är indelade i olika nätverk som träffas minst en gång per år för erfarenhetsutbyte 
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och utveckling. Nätverksansvariga har som uppgift att föra information uppåt och nedåt 
i organisationen samt att stimulera utveckling. Via nätverken organiseras träffar och 
utbildning, Friluftsfrämjandet tillhandahåller litteratur och informationsmaterial av olika 
slag som används av lärarna (Änggård, 2014).   
 
För att få kalla sig I Ur och Skur-förskola ska enheten uppfylla vissa krav. Ett 
betydelsefullt krav är att I Ur och Skur-pedagogiken ska genomsyra hela förskolan. 
Dessutom ska Friluftsfrämjandets verksamhetsgrenar, dvs. Skogsmulle, Skogsknytt, 
Skogsknopp, Barnskidskola (Lagge) och Barnskridskoskola (Skrinna), integreras i 
verksamheten. Personalen ska initiera samverkan med föräldrarna och varje enhet ska 
genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat omfattar 
enkätundersökningar, utvärderingar och årliga verksamhetsberättelser till 
Friluftsfrämjandet. 
 
Lärarna inom I Ur och Skur ska vara utbildade förskollärare, lärare, fritidspedagoger, 
barnskötare eller ha annan pedagogisk utbildning. Dessutom ska de genomgå I Ur och 
Skurs grundutbildning. En målsättning är att minst 75% av de anställda ska ha 
genomgått denna grundutbildning. Grundutbildningen omfattar en kurs på fyra heldagar 
och ger en djup och bred grund för I Ur och Skur pedagogik, där teori och praktiska 
metoder varvas med självstudier och arbetsuppgifter. Och liksom all I Ur och Skurs 
verksamhet har även denna kurs utgångspunkt från läroplan och vilar på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Lärarna ska även gå Friluftsfrämjandets 
påbyggnadskurser med grenspecifika inriktningar för den gren de ska arbeta med och de 
ska fortbilda sig kontinuerligt (Friluftsfrämjandet, 2016).   
 
En grundläggande idé inom I Ur och Skur är att tillgodose barnens behov av kunskap, 
rörelse och gemenskap genom att vistas i naturen och verksamheten sker i och med 
hjälp av naturen. Upplevelser, lek och äventyr är utgångspunkter för arbetet. Meningen 
är att så många aktiviteter som möjligt ska vara utomhus, men man arbetar även 
inomhus och betonar att det är pedagogens ansvar att avgöra vilka aktiviteter som passar 
bättre inomhus. I grundboken för I Ur och Skur-verksamhet läggs stor vikt vid lek. I 
leken får barnen träna muskler, balans och smidighet. Leken bidrar också till 
självförtroendet, språkutveckling och sociala kompetenser. Leken är en viktig del för 
barns lärande. Man strävar efter att verksamheten ska planeras så att barnen får 
sammanhängande lektid och att de inte ska bli avbrutna i onödan. Pedagogerna ska 
engagera sig i leken både genom att vara delaktiga och ge barnen nya uppslag till lek. 
Det ger dem inblick i vad barnen behöver för att komma vidare och utvecklas (Änggård, 
2014 och Westerlund, 2007).   
 
Westerlund (2007) förklarar att kläder och all övrig utrustning är av stor betydelse för 
att det ska fungera att vara utomhus en stor del av dagen. Enligt I Ur och Skurs 
grundbok bör barn och lärare vara klädda utifrån ”flerlagersprincipen”, så att man lätt 
kan anpassa klädseln efter väder och aktivitet.  
 
Inomhusmiljön är viktig även om man lägger störst vikt vid utomhusmiljön beskriver 
Westerlund (2007) i grundboken. Hon påpekar att inomhusmiljön ska stimulera till 
rollek och lugna aktiviteter som till exempel skapande och läsning. Den kan gärna vara 
inspirerad av naturen och naturmaterial kan också användas.  
 
Westerlund (2009) förklarar också att föräldrasamverkan är en viktig och central del 
inom I Ur och Skur. Föräldrasamverkan kan se ut på olika sätt beroende på 
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verksamhetsform, till exempel föräldratjänst, fixardagar, utflykter, utvecklingssamtal, 
föräldramöten osv. I verksamheten måste det skapas tillfällen som inte känns 
påtvingade och kravfyllda, utan på ett enkelt och tydligt sätt visar föräldrarna naturliga 
möjligheter att vara delaktiga i verksamheten. Ett bra sätt är att visa på vinsterna med 
samverkan mellan barn, förälder och pedagoger. Den knyter också ihop barnets två 
världar, hemmet och förskolan, och ger en helhetsbild av barnet. Detta leder till ökad 
förståelse och trygghet för barnet. Det är även värdefullt för föräldrarna att se hur 
pedagogerna arbetar när det gäller både förhållningssätt och metoder.   
 
 
3.3.3 Pedagogiken och egna mål  
På Friluftsfrämjandet hemsida framgår tydligt den pedagogik som arbetats fram under 
flera år. Lärandet ska vara upplevelsebaserat och det ska ske med alla sinnen. I Ur och 
Skur är en heltidsverksamhet och har en pedagogik som bygger på friluftsliv, 
utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i förskolans 
läroplan. Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får 
utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. En 
grundpelare inom pedagogiken är att barnet ska leka, upptäcka och lära med alla sinnen 
och hela kroppen. Det är viktigt att praktiskt och lustfyllt få uppleva eftersom det 
stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Betydelsefullt är också att 
rörelseutrymmet ät stort och bidrar med fysisk och motorisk utveckling. De framhåller 
att barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och 
att värna om miljön (Friluftsfrämjandet, 2016).  
 
Med förskolans läroplan som grund har I Ur och Skur egna mål att sträva efter. 
Verksamheten ska sträva efter att varje barn: 
 

• Utvecklar intresse och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla 
• Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil 
• Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 
• Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 
• Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 
• Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv  

(Friluftsfrämjandet, 2016).  
 

Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta 
medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande förklarar 
Friluftsfrämjandet (2016) på deras hemsida. Enligt Ohlsson (2015) bör pedagogerna ha 
en viss kunskap om naturen. Naturen har mycket att erbjuda och kräver viss kunskap, 
men det betyder inte att pedagogerna behöver veta allt om den. Det som framförallt är 
viktigt är hur man undviker att skada oss själva och naturen. Allemansrätten ger en 
fingervisning om hur man ska bete sig i naturen och vad man behöver tänka på. Den 
tillåter att man kan röra sig fritt i skog och mark, vandra, cykla, åka skidor, bada och 
paddla nästa var som helst i hela Sverige. För att kunna ha denna unika möjlighet måste 
man ta hänsyn till och omtanke om våra djur och växter. Man får inte störa eller förstöra 
är ett budskap som barnen får lära sig. En viss baskunskap kan kännas tryggt och bra att 
ha för en pedagog, till exempel är det bra att veta var man hämtar kunskap och att ha bra 
faktaböcker som är anpassade för barn. Att kunna inspirera barnen och ha en positiv 
inställning är viktigt eftersom barnen påverkas av den. Och att delta på barnens nivå och 
att skapa goda förutsättningar för att alla ska må bra under utevistelsen, vilket innebär 
att se till att alla är torra, varma och mätta är baskunskap. Viktigt är också att pedagogen 
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känner empati för det barnen känner om de till exempel fryser, svettas eller har skadat 
sig. Pedagogen bör således vara lyhörd och lyssna på barnet samt att komma med bra 
lösningar avslutar Ohlsson (2015).  
 
Inom I Ur och Skur-verksamheten förespråkar man projektarbete. I förskolans läroplan 
förordas ämnesövergripande arbete i projektform eller tema, detta för att skapa en helhet 
och samband i lärandet. Projekt bygger på upplevelsebaserat lärande och bör utgå från 
barnens erfarenheter och intressen. Det finns också möjligheter att skapa aktiva 
lärprocesser med öppna frågor i projekt- och temaarbete (Friluftsfrämjandet, 2016)  
 
 
3.4 Utomhuspedagogik och lärande 
Anders Ohlsson (2015) betonar att barn mår bra av att vara ute och att de är friskare och 
det är anledning nog till att vistas ute. Det har framkommit att barn mår bra av 
utevistelse, men att de också lär sig mer och snabbare utomhus. Men då krävs även 
engagerade pedagoger och de rätta förutsättningarna. Ohlsson grundar sina uttalanden 
på forskning som bland annat Grahn m.fl. gjorde 1997. Ohlsson (2015) framhåller att 
utevistelsen inte bara är att vara ute, utan också en metod eller verktyg för att arbeta 
efter förskolans läroplan. Vikten av att vara ute och ta tillvara på naturens och 
utevistelsens resurser nämns på flera ställen i läroplanen. I och med den revidering som 
gjordes 2010 lyftes betydelsen av att vara ute ännu mer i de nya målen än tidigare. 
Intentionerna är således att utevistelsen är viktig och ska vara en naturlig del av barnens 
dagliga vistelse på förskolan.  
 
 
3.4.1 Varför ska man vara utomhus?  
Studier visar att barn lär och mår bättre i naturen framhåller Ohlsson (2015) och påtalar 
att barns motoriska, kreativa, emotionella och kognitiva utveckling stimuleras bättre 
utomhus och de får en bättre koncentrationsförmåga och hälsa på köpet. Han förklarar 
att vuxna har som uppgift att stimulera barnen genom att vistas i naturen tillsammans 
med dem. Det gör att barnen kan utvecklas till människor som förstår hur betydelsefullt 
det är att man bevarar och njuter av naturen. Miljötänkande, hälsa och intelligens är 
frukten av en god kontakt med naturen. Den ger också en förbättrad kontakt mellan barn 
och vuxna, vilket skapar en trygg och social miljö och ger barnen möjlighet att upptäcka 
allt som har att erbjuda vad gäller lekar och lekmiljöer. Även han belyser att leken är 
otroligt viktig för barnen och den kan vuxna använda för att stimulera deras utveckling. 
Det är genom lek som barn lär sig och vågar göra misstag. För att barnen ska våga 
prova nya lekar är det viktigt att vuxna deltar i leken. Att vara delaktiga och tillgängliga 
gör att man närmar sig barnen och får ta del av deras tankar. Barnen kan också lära 
vuxna i leken och den har alltid varit barnens viktigaste aktivitet. I den egna 
fantasileken finns inga gränser och barn behöver fri lek i naturen. I naturen finns 
material till kojbygge, inspiration till låtsasmat, platser för spring och vila. 
Avslutningsvis, angående leken, framhåller Ohlsson (2015) att leken är en bra metod för 
inlärning och social utveckling men tränar också upp barnets grov- och finmotorik på ett 
naturligt sätt. 
 
Tora Grindberg och Greta Langlo Jagtöien (2000) betonar att det är förskolans plikt att 
ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet eftersom barn har ett behov av rörelse. 
Detta är något som uppmärksammas mer och mer allt eftersom vi förstår vikten av att 
en allsidig rörelseerfarenhet är betydelsefull för barnens totala utveckling. Genom att ge 
barnen positiva upplevelser av att vara fysiskt aktiva varje dag garanteras att barnets 
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behov att röra sig tillgodoses. Att vara förtrogen med sin egen kropp ger barnet tillfälle 
att utveckla en sund själ i en sund kropp. Men detta kräver att förskollärare har kunskap 
om barns fysiska utveckling och växande, barns motoriska utveckling, sinnenas 
betydelse för rörelse, integrering av sinnena och motoriken samt sambanden mellan 
motorik och lärande. Rörelsens kvalitet utvecklas genom allsidig rörelseerfarenhet och 
stimulering av sinnena. Barn och unga befinner sig i en ständig utveckling och det sker 
hela tiden förändringar i kroppen och dess rörelseförmåga. När de ska lära sig en ny 
motorisk färdighet, ett nytt rörelsemönster krävs ett kognitivt förarbete. Genom att 
barnet får röra på sig kan det frigöra kognitiv kapacitet till att koncentrera sig på andra 
viktiga områden som till exempel lära sig läsa och skriva. Barn som känner trygghet i 
sin egen kropp kan lättare känna tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra i de 
flesta situationer hävdar Grindberg och Langlo Jagtöien (2000).  
 
Att vara ute är bra för motoriken och att vistas i naturen är ännu bättre, konstaterar 
Änggård (2014). Att gå i skogen innebär att barnen måste röra på hela kroppen. I 
skogen finns också den naturliga utmaningen för alla åldrar. Till exempel klättrar de 
små barnen upp på små stenar medan de större barnen utmanas att komma upp på stora 
stenar. Forskning visar att barn som rör sig i kuperade områden rör sig betydligt mer än 
barn som vistas i platta miljöer. Barn som rör sig i platta områden tar fyra färre steg per 
minut än barn som rör sig i kuperade miljöer. Det är också så att dessa barn använder 
fler muskler än de som går på plana ytor. Den kuperade terrängen tränar också balans 
och koordination, vilket inte sker i samma utsträckning på plan mark. Forskning visar 
även att barn ska varje dag ha minst 60 minuters medelhög till hög aktivitetsnivå så att 
pulsen stiger med minst 50 procent, och aldrig vara stilla i mer än 60 minuter i taget 
(utom när de sover), detta för en god hjärt- och kärlhälsa (a.a). 
 
Det är följaktligen viktigt att barn får möjlighet att röra på sig och att de får positiva 
upplevelser av fysisk aktivitet redan i förskoleåldern. Här har förskolan en betydande 
uppgift att fylla och ett sätt kan vara att tillsammans med barnen vistas i naturen och 
skogen i den dagliga verksamheten. Fysisk aktivitet kan utövas både inomhus och 
utomhus. Fördelarna med att vistas ute är många till exempel större yta och dessutom 
blir ljudnivån automatiskt lägre ute eftersom ljudet inte studsar mot väggarna.  
 
År 2010 publicerade Världshälsoorganisationen (WHO) rekommendationer om fysisk 
aktivitet för barn och ungdomar och därefter har flera länder publicerat egna nationella 
rekommendationer. I Sverige har rekommendationer tagits fram av Yrkesföreningar för 
Fysisk Aktivitet och är antagna av Svenska Läkaresällskapet samt Svenska 
Barnläkarföreningen. Förbättrad kondition, muskelstyrka, starkare skelett, sänkning av 
höga blodfetter, ökad självkänsla och förbättrade skolprestationer är några av de 
positiva hälsoeffekter som ses hos barn som är fysiskt aktiva, konstaterar en 
expertgrupp som utarbetat rekommendationer om fysisk aktivitet hos barn. 
Expertgruppen består av forskare, läkare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), 
folkhälsovetare och idrottslärare. De har utvärderat den internationella forskningen 
inom området och utarbetar rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn. Ny 
forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men enligt 
expertgruppen finns idag inte tillräckligt underlag för att ge en evidensbaserad 
rekommendation för barn (www.yfa.se). 
 
  



  
 

10 

4 Tidigare forskning och litteratur 
I detta kapitel ges en inblick i forskning och litteratur som berör föräldrar och 
utomhuspedagogik i förskolekontext. 
 
4.1 Förskoleföräldrar 
Ingrid Granbom (2012) skriver i en artikel i Förskoletidningen som utgår från hennes 
avhandling Vi har nästan blivit för bra. Lärares representationer av förskolan som 
pedagogisk praktik. I ett av temat i studien Samhället och förskolan framgår att 
”Föräldrar” är ett ämnesområde som i hög grad förs fram i diskussionen om förskolan 
som pedagogisk praktik. Det framgår av diskussionen att läraren fäster stor vikt vid 
föräldrarnas inställning till och åsikter om förskolan. Grundprincipen är att trygga 
föräldrar ger trygga barn. De upplever också att det finns en stor tilltro till förskolans 
verksamhet hos dagens föräldrar och föräldrarna beskrivs som kompetenta aktörer. De 
är experter på sina egna barn eftersom det är de som har specifika kunskaper om barnet 
och dess behov. Samtidigt som bilden av den kompetente föräldern är tydlig framgår 
dock även andra, motsatta bilden av föräldern och dess relation till förskolan. 
Föräldrarna beskrivs som rädda och osäkra. Det framgår av studien att det finns idéer 
hos lärarna om att dagens föräldrar i viss mån har abdikerat från sitt föräldraansvar 
genom att överlåta stora delar av barnets fostran och utveckling till förskolan och dess 
personal. Granbom har kategoriserat två grupper av föräldrar, ”nyttjare och offer”. Som 
”nyttjare” beskrivs de föräldrar som i hög grad väljer att lämna sina barn till förskolan 
trots att de inte har formellt behov. Dessa föräldrar lyfter fram förskolans verksamhet 
och ställer samtidigt höga krav på dess innehåll och organisation. Den andra gruppen 
beskrivs som ”offer”, här framträder bilden av föräldrarna som offer för samhällets 
krav. Det finns idéer om att valfriheten för dagens föräldrar i realiteten är begränsad 
eftersom samhället har allt hårdare krav på närvaro och engagemang på arbetsplatsen. 
Viktiga frågor som Granbom (2013) anser att man bör fundera över utifrån diskussionen 
om dagens föräldrar och förskolan: Vilken roll spelar förskolan i ett 
samhällsperspektiv? Vem är förskolan till för? I ett historiskt perspektiv har förskolan 
haft ett dubbelt syfte: dels att betrakta som arbetsmarknadspolitiskt instrument som 
möjliggör förvärvsarbete eller studier för såväl kvinnor som män, dels som ett 
pedagogiskt instrument med syfte att stimulera och främja barns utveckling. Dagens 
förskola präglas av en tvetydighet mellan föräldrars behov av barnomsorg och barnens 
behov av pedagogisk stimulans och utveckling framhåller Granbom (2013). Hon 
avslutar med att understryka att förskolans uppdrag är att skapa nära och förtroendefullt 
samarbete mellan hemmet och förskolan, ett samarbete som bygger på ett respektfullt 
förhållningssätt, det är då viktigt att reflektera över vilken inverkan representationer av 
föräldrar har vid organisationen av verksamheten och synen på förskolans roll i ett 
samhällsperspektiv.  
 
Även Ingrid Engdahl (2013) skriver om dagens föräldrar i en artikel i 
Förskoletidningen. Utifrån fyra examensarbeten som handlar om föräldrar på olika sätt 
har hon undersökt hur dagens föräldrar tänker kring förskolan. De är den första 
generationen som kan räkna med att det finns förskoleplatser till sina barn. Hur 
påverkar det deras syn på förskolan? Förskolan i Sverige är nu utbyggd och enligt 
skollagen ska barn erbjudas förskola. Förskolan är en rättighet och föräldrar räknar med 
att få en förskoleplats till sina barn. I en studie ges varierande förklaringar till 
föräldrarnas val av förskola. Närhetsprincipen tar många upp och är man inte nöjd så 
byter man förskola. Att det finns en bra förskola i närområdet är en viktig del när man 
bestämmer var man ska bo. Engdahls undersökning visar att det finns ett intresse av att 
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föräldrars röster fick höras mer i forskningen kring samarbetet mellan föräldrar och 
förskola. I en utvärdering som förskolan själv gör eller om forskare ställer frågor om 
förskolans bemötande, kanske föräldern inte törs säga allt de tänker- eller inte kommer 
ihåg. Föräldrabloggar visar till exempel att föräldrar inte uppskattar introduktion i 
grupp, vilket inte tidigare är belyst i forskningen och är således ett område där 
fördjupade studier skulle vara användbart. Även Engdahl (2013) avslutar sin artikel med 
frågan: Förskolan, vad fyller den för funktion i samhället och idag och vem är den till 
för?  
 
Bergnéhr (2009) belyser i sin forskning föreställningar om föräldraskapets värde i 
dagens samhälle. Hon framhåller att trenden i Europa och västvärlden är att färre barn 
föds och att övergången till föräldraskap skjuts upp. Barn och föräldraskap konkurrerar 
med betalt arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Hennes material bygger på nio 
fokusgruppintervjuer, sammanlagt 35 personer, varav 12 män och 23 kvinnor i åldrarna 
mellan 24 och 39 år. Frågorna centrerades kring frågeställningarna om lämplig tid för 
att skaffa barn, anledningar till uppskjutet barnafödande, föräldraskap och barns värde. 
Resonemanget kring varför barn är önskvärt är att bilda familj och leva familjeliv är en 
del i det naturliga livsförloppet. Att välja bort ett liv som förälder framställs som en 
avvikande handling och att leva familjeliv legitimerar ett lugnare liv. Valen som vuxen 
förenklas genom att barnets behov är i fokus, dess behov är genomgående kopplat till ett 
stabilt liv, sett till partner, boende och inkomst. Men föräldraskapets värde beskrivs 
också ofta vara det att familjelivet ger nya erfarenheter och kunskaper, det vill säga, 
individuell progression och utveckling. Överlag i materialet dominerar idealet att 
förverkliga sig själv och sträva efter självutveckling. Detta om vikten av 
självförverkligande är karakteristiskt i samtidens individualiserade samhälle och 
diskursen om värdet av barn och föräldraskap, och innehåller således ett starkt motiv till 
normalitet konstaterar Bergnéhr (2009).   
 
 
4.2 Konstaterade effekter av barns utomhusvistelse 
I linje med att intresset för utomhuspedagogik har ökat har det under senare tid 
genomförts många studier om hur barn påverkas av utomhusvistelse. I en svensk studie 
undersökte Grahn m.fl. (1997) hur barn på två förskolor med olika typer av utegårdar 
utvecklades på olika områden. Den ena förskolan låg på landet och hade en utegård som 
omfattande både uppvuxen trädgård och ett skogsparti. Här vistades man utomhus större 
delen av dagen. Den andra förskolan låg i innerstaden och delade utegård med boende 
på området. På gården fanns det lekredskap, planteringar, en gräsmatta och gångar att 
springa på. Studiens resultat visade att barnen på den lantligt belägna förskolan var 
friskare, hade bättre motorik och bättre koncentrationsförmåga än barnen på 
förskolan i stadsmiljö. Ytterligare en svensk studie som Änggård (2014) beskriver visar 
att gröna miljöer bidrar till ökad koncentrationsförmåga genomfördes 2009 av 
Mårtensson, Boldemann, Söderström, Blennow, Englund & Grahn. I studien ingick 198 
barn mellan 5,5 och 6,5 år på elva förskolor. Här visade studien att barn som lekte på 
områden med träd, buskar och kuperad mark uppvisade färre beteenden som klassades 
som ouppmärksamma och visade sämre koncentrationsförmåga.  
 
Gunilla Halldén är professor vid Linköpings universitet och hennes forskning rör både 
föräldrar och barn samt barndomsbegreppets förändring under 1900-talet. 2009 
genomfördes ett forskningsprojekt ”Naturen som symbol för den goda barndomen och 
förskolan som platsen där den realiseras”, vilket är finansierat av Vetenskapsrådets 
utbildningsvetenskapliga kommitté, där Halldén var projektledare och vid ett 
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seminarium i anslutning till projektet inbjöds ytterligare forskare med likartad 
forskningsinriktning från Sverige och Norge för att diskutera projektets frågeställningar. 
Resultatet av dessa diskussioner redovisas i boken Naturen som symbol för den goda 
barndomen (2009). Halldén framhåller att barndom och natur ofta ses som 
sammankopplade med varandra och där naturen betraktas som god för barn och att de 
mår bra av att vara i naturen. I det här forskningsprojektet lyftes frågor om naturens 
betydelse fram som en del i barnens liv och som en del av formulerandet av en god 
barndom. Det visar även hur naturen är ett mångtydigt begrepp, som ges olika 
betydelser. Naturen är emellertid alltid förenad med positiva innebörder, den står för 
något gott. Även om naturen syftar på det vilda, så framställs den aldrig som 
skrämmande. Resultatet visar att i de sammanhang där natur och barndom knyts 
samman är det den goda naturen som står i fokus och inte den hämmande. Den rädsla 
för skogen som funnits i äldre tid, då barnen skrämdes för troll och skogsrå, är avlägsen 
konstaterar Halldén (2009).  
 
Disa Bergnéhrs (2009) studie är en del av projektet ”Naturen som symbol för den goda 
barndomen” och den handlar om hur natur och utevistelse diskuteras i relation till 
förskolan, barn och barndom. Syftet med studien var att granska hur det resoneras kring 
natur och utevistelse i Sveriges förskollärares facktidning Förskolan. Materialet baseras 
på 73 reportage och debattinlägg från sammanlagt 13 nummer. Det hon fann i analysen 
av materialet var att sett till alla nummer och reportage som utkommit på 2000-talet kan 
det inte sägas att natur, utevistelse, utomhuspedagogik och miljötänkande som helhet 
har någon dominerande roll, snarare motsatsen, eftersom 73 reportage är en ganska liten 
del av den sammanlagda produktionen under åtta år. I materialet sägs natur, och vistelse 
i naturen, bidra till att skapa ett intresse och en känsla hos barnen för natur. En av 
förskolans uppgifter beskrivs vara att ge barnen en känsla för naturen och att genom 
upplevelser och erfarenheter ge dem kroppsliga och sinnliga minnen från natur och 
utemiljö. Barns vistelse i naturen ska ge positiva intentioner, vilket betonas starkt och 
återkommande i materialet. Synen på barn är att de lär sig genom det lustfyllda, genom 
att deras nyfikenhet och sinnen stimuleras och utmanas. Platserna för detta är utevistelse 
i naturen, både i skogen och på förskolegården. I materialet framställs utevistelse, natur 
och utomhuspedagogik som det som ger barnen starkast och bäst upplevelser, därför att 
det ger barnen de bästa möjligheterna till att uppleva och undersöka med alla sinnen. 
Utevistelse sägs vara bättre för barns och vuxnas hälsa, främjande av motorisk 
utveckling, fantasi och inlärning, ge större upplevelser och möjligheter att skapa 
minnen, innebära färre konflikter och en lugnare stämning, jämfört med inomhus. 
 
Bergnéhr (2009) undersökte också hur läroplanens målformuleringar speglas i 
materialet, särskilt i resonemang kring natur och miljö och det naturvetenskapliga 
lärandet. Det lyfts fram att det är förskolans uppgift att göra barnen medvetna om och 
intresserade av deras del i kretsloppet och om naturvård, samt om naturvetenskapliga 
fenomen. Den här granskningen visar att läroplanens inflytande på tidningen Förskolans 
texter kring natur, naturvetenskap, utomhuspedagogik och utevistelse är framträdande, 
eftersom det ofta refereras till läroplanen, men också för att formuleringarna som 
förekommer i reportagen liknar resonemang som förs i läroplanen. Bergnéhr drar 
slutsatsen att det inte går att säga vad som formas av vad, eftersom läroplanen är skriven 
i en viss tid, av personer med olika sorters förankring i förskolevärlden, och är resultatet 
av de diskurser som omger oss alla. Läroplanen är dock ett styrdokument som de som 
arbetar inom förskolan måste förhålla sig till, och gärna visar sig medvetna om, speciellt 
då i intervjuer för tidningens reportage, sammanfattar hon.  
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I Sverige har flera studier kring stress visat att tillgång till grönområden och parker har 
en lugnande och avstressande effekt på vuxna. År 2007 gjorde Patrik Grahn en 
liknande studie och fann samma resultat. Bland forskare har man utgått från att samma 
sak skulle gälla även barn. När Margaretha Söderström (2013) tillsammans med 
Boldemann, Sahlin, Mårtensson, Raustorp och Blennow genomförde en undersökning 
med 167 barn i åldern 3-6 år i Malmö, blev det stor uppmärksamhet då resultatet gick 
tvärtemot vad forskarna förväntat sig. Det visade sig istället att utevistelse tycks stressa 
små barn. Barnen i undersökningen gick på nio olika förskolor och var utomhus olika 
mycket. Undersökningen gick till så att man registrerade hur lång tid varje barn var ute, 
hur många steg de tog samt mätte halten av stresshormonet kortisol i deras saliv. 
Resultatet blev som sagt överraskande. De barn som var ute mest var slankare och sov 
längre på nätterna men de hade även högre halt av kortisol i saliven, ju yngre barn desto 
högre kortisolhalt. De barn som hade högst kortisolhalt på förmiddagarna gick i förskola 
där man saknade lokaler och var ute hela dagen. Söderström m.fl. drar slutsatsen att det 
inte handlar om psykisk stress utan snarare fysisk stress. Det kan förklaras med att det 
för små kroppar innebär en stor ansträngning att vara ute i många timmar, särskilt om 
det är kallt och barnen har mycket kläder på sig. Stressnivån hos barnen var inte 
skadligt hög. Söderström skiljer mellan positiv och negativ stress. Hon förklarar att 
positiv stress karakteriseras av en moderat påverkan på den biologiska kroppen som ger 
korta attacker av hjärtklappning, höjer blodtryck och ökar halten av stresshormoner i 
blodet. Betydelsefullt att understryka är att positiv stress är en viktig del i en hälsosam 
utveckling framhåller Söderström (2013).  
 
I en norsk studie av Fjørtoft (2004)  jämförde hon den motoriska utvecklingen hos barn 
som gick i en förskola med naturmiljö respektive barn med tillgång till ”vanlig” 
förskolegård. Det var 75 barn i åldern 5-7 år från tre olika förskolor som observerades 
under nio månader. Studien visade att barnen som lekte i naturmiljö hade bättre balans 
och koordination än barnen i kontrollgruppen.  
 
Fredrika Mårtensson är miljöpsykolog och intresserar sig för utevistelsens betydelse för 
barn i vardagen och möjligheterna att genom planering och design utveckla 
utemiljöernas rekreativa och hälsofrämjande potential. Hon påtalar att barn, natur och 
lek hör ihop och ifrågasätter varför har vi en sådan stark tillit till naturen och vad är det 
som är så speciellt med uteleken? Hon förklarar att studier visar hur utomhusleken är 
beroende av platsens kvaliteter och att den öppnar särskilda möjligheter till 
självreglering av kropp och psyke och till lek som inkluderar barn med olika 
förutsättningar och ålder. Vuxnas tillit till utemiljön avspeglas i förhållningssättet till 
barnen. Utomhus blir vi mindre benägna att initiera och organisera barnens aktiviteter. 
Hon hävdar att de mer vidlyftiga lekarna utomhus som karaktäriseras av ett högre tempo 
och mer utspridd uppmärksamhet, följs av ett mer samlat och fokuserat samspel. 
Utevistelsen kan även ge barnen ett värdefullt frirum, skriver hon.   
 
När det gäller förskolor så nämner hon studier på att vissa miljöfaktorer som 
hälsofrämjande. Barn på förskolor med mycket utevistelse har färre sjukdagar och 
barn som har mycket fysisk aktivitet visar tecken på bättre koncentration. Studier i USA 
visar tillgång till gröna miljöer kan göra det lättare för barn att hantera de krav på 
uppmärksamhet, självdisciplin och lärande som vardagen kräver. Naturmiljöns karaktär 
med sin variation, starka föränderlighet, mångtydighet och processinriktade karaktär 
fångar barnets uppmärksamhet och ger goda förutsättningar för sådan samtidig 
uppmärksamhet riktad mot kropp och omgivning. Fascinerande element som vajande 
trädkronor, moln och speglande vattenytor, fångar vår uppmärksamhet utan att det 
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uppfattas som krävande och barn vill även använda sig av det de ser. Naturens mångfald 
lockar barn till utforskande och sinnligt samspel med omgivningen (Mårtensson, 2009).  
 
Naturmiljö är lämplig för symbollek och fantasilek men de flesta forskare har 
observerat att sensomotorisk eller fysisk lek dominerar när barnen leker i naturmiljö. 
Mårtensson (2004) har genomfört en studie på två förskolegårdar som båda hade inslag 
av såväl naturmark som lekredskap. Syftet med studien var att få kunskap om den 
fysiska miljöns betydelse för barns lek utomhus. Videoobservationer var den viktigaste 
metoden för hennes datainsamling. Hon framhåller den fysiska aspekten av barns lek 
utomhus, speciellt när de leker på de mer naturbetonade delarna av gården. Barnen 
rörde sig mycket och visade intresse för konkreta objekt. Intresset för den fysiska miljön 
tycks hänga samman med dess föränderliga karaktär och väder och naturprocesser 
bidrar till att uppmärksamheten riktas mot omgivningen. Naturen inbjuder till fysisk 
rörelse, eftersom barnen rullar, hoppar, klättrar, gungar och sätter saker i rörelse. 
Naturen blir på så sätt medspelare i leken, konstaterar Mårtensson (2004). Hon finner 
även skillnader i barnens lek på naturmark och de mer planerade delarna av gårdarna. 
Lekredskapen är förknippade med bestämda föreställningar om hur de ska användas och 
att leken knyts till för platsen typiska handlingar och förutbestämda händelsekedjor, 
hävdar Mårtensson. Leken i naturmark med icke-definierade material som till exempel 
snöbollar, skapar istället en ”mångtydig möjlighetskaraktär”. Hon upptäckte även att 
lekarna ofta övergår från symbollek och fantasilek till ett fysiskt utforskande, eftersom 
barnens uppmärksamhet lätt vändes mot fysiska aspekter i omgivningen.  
 
Forskning visar att utevistelse ger bättre hälsa betonar även Ohlsson (2015). Genom att 
vara ute stärks immunförsvaret med hjälp av frisk luft och sol. Inomhus sprids smittor 
lättare på grund av att det är trångt och dålig ventilation. Utomhus är man inte så nära 
varandra och luften är ständigt fräsch. Han skriver att Grahn m.fl. såg i sin 
undersökning att barn som vistas ute mycket i en bra miljö håller sig betydligt friskare 
och har en lägre sjukfrånvaro. Ohlsson (2015) belyser också att dagens barn har svårt att 
koncentrera sig, och det beror bland annat på ökad stress. Det är mycket stimuli runt 
barnen hela tiden och tiden för återhämtning saknas. Att inte kunna koncentrera sig 
leder i sin tur till att barnet inte kan ta in och lära sig. Det är mycket viktigt att det finns 
både tidsmässiga och rumsliga möjligheter till återhämtning framhåller han. Den dåliga 
innemiljön är enligt Socialstyrelsen en av anledningarna till att 13 procent av dagens 
barn har utvecklat astma så tidigt som vid fyra års ålder. Ohlsson (2015) beskriver att 
ibland annat Frankrike och Kanada har man insett behovet av tystnad och har inrättat så 
kallade ”tysta zoner”. De har till och med i infrastrukturplaneringen sett till att ingen 
trafik, vare sig på land eller i luften, får passera detta område.  
 
Ohlsson (2015) belyser också projektet Kidscape, en undersökning av nio 
förskolegårdar i Malmö 2010. Syftet var att man ville skapa en bild av hur 
vardagsmiljön ser ut för barnen som går i förskolan. Målet är att främja en miljö där 
barnen rör på sig och inte utsätts för UV-strålning. Idag väger 20 procent av 
förskolebarnen för mycket och 80-90 procent av all hudcancer beror på för mycket och 
för stark strålning i tidig ålder. Därför är det av stor vikt att man erbjuder barn 
förskolegårdar där förutsättningar finns för en bättre hälsa. Vid resultatredovisningen av 
Kidscape bekräftades tidigare undersökningar. Barn med tillgång till rymliga miljöer 
med växtlighet som var placerad så att den inbjöd till lek mellan och under den, är över 
20 procent mer fysiskt aktiva och får 35 procent mindre sol på sig jämfört med barn på 
förskolor med platta, karga och utegårdar utsatta för sol. Mätningar på personalen, något 
som aldrig gjorts tidigare, visade att bra utemiljöer sänkte risken för skadlig 
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solexponering även för dem, däremot inverkade utemiljön inte på den fysiska 
aktiviteten hos personalen.  
 
Det finns flera studier som tyder på att vuxna som haft möjlighet att vistas i naturmiljö i 
barndomen blir mer miljömedvetna som vuxna. Ett exempel från USA är en studie av 
Wells och Lekies (2006) där de intervjuade 2000 vuxna i åldrarna 18-90 år, om sina 
barndomserfarenheter av natur före 11 års ålder och om sina aktuella attityder och 
beteenden i relation till natur och miljö. De personer som blev intervjuade bodde i 
stadsområden i olika delar av USA. I studien har man tagit hänsyn till faktorer som 
ålder, ras, genus, inkomst och utbildning för att på så sätt undvika att resultatet ska 
kunna förklaras av sådana bakomliggande variabler. Studien visade att erfarenheter av 
vildmarksliv, som till exempel att gå på hajk, fiska, jaga, campa och lek i naturmiljö, 
hade ett starkt samband med positiva attityder till att vistas i och bevara naturmiljöer 
och med miljömedvetet agerande som till exempel att sopsortera. Forskarna upptäckte 
också att det även fanns negativa samband och att det kunde bero på att intervjufrågorna 
kan ha lett tankarna till aktiviteter som var obligatoriska eller obehagliga. En slutsats av 
resultatet visar att aktiviteterna i naturmiljön måste vara meningsfulla för att 
upplevelsen ska bli positiv.  
 
I en studie vid Stockholm Recilience Center, Stockholms Universitet har Stephan 
Barthel, Matteo Giusti och Lars Marcus jämfört förskolegrupper i Stockholm som alla 
vistas olika mycket i naturen. Studien visar på att barn som vistas mycket i naturen 
känner en större empati med det som är levande och har också lättare för att lära om 
hållbar utveckling. Studien utfördes vid ett antal förskolor i Stockholm med liknande 
pedagogisk inriktning och med ett urval barn med liknande social och etnisk bakgrund.  
”Vi ser ett tydligt samband mellan barns naturkontakt och deras förmåga att känna 
empati för levande varelser, att vara oroliga för miljöförstöring och att förstå 
betydelsen av ekologiskt engagemang i vardagen”, säger artikelns huvudförfattare 
Matteo Giusti. Forskarna drar slutsatsen att, naturrika städer signifikant korrelerar med 
barns förmåga att utveckla en känsla av samhörighet med naturmiljön. Artikeln har 
publicerats i Children, Youth and Environments Journal (Stockholm Relience Center, 
Stockholms Universitet, 2016).   
 
Trygghet är grunden för allt lärande och vill man ge barnen de bästa möjligheterna till 
lärande bör man börja med att skapa trygghet påtalar Broberg m.fl. (2012). Att skapa 
trygghet i en grupp kräver total närvaro hela tiden och kunna ge rätt feedback utifrån det 
som sker. Forskning av bland annat Broberg m.fl. (2012) visar att pedagoger som är mer 
lyhörda och känslomässigt tillgängliga resulterar i mindre ihållande stressupplevelser 
hos små barn. Deras forskningsstudier visar att det finns en tydlig trend i en översikt 
med studier från 1977 till 2005 från olika länder, där de tidigaste studierna visar att fler 
barn hade trygga relationer till pedagogerna, det har alltså blivit en minskning av antalet 
trygga relationer i förskolan, särskilt under 90- och 00- talen påvisar Broberg m.fl. 
(2012). Detta inträffar då det blir ett ökat fokus på utbildning, läroplaner och akademisk 
framgång, vilket resulterar i ett mindre fokus på känslomässig utveckling och små barns 
omsorgsbehov i förskolan. Detta är mycket oroande, eftersom en viktig förutsättning för 
lek och lärande är att ha trygga relationer till pedagogerna hävdar Broberg m.fl. (2012). 
 
Eva Änggård är docent och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet och under senare tid har hennes forskning rört 
utomhuspedagogik. I ett projekt 2009 studerade hon en I Ur och Skur-förskola under ett 
år. I projektet ingick även att få föräldrarnas perspektiv på verksamheten och hon 
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intervjuade samtliga 24 föräldrar, som hade sina barn på den aktuella I Ur och Skur-
förskolan. Syftet var att komma åt föräldrarnas olika föreställningar om naturens och 
utevistelsens betydelse för barn. Resultatet visade att de flesta föräldrar nämner olika 
områden som de tycker är positiva och utvecklande med utomhusprofilen. Följande 
argument nämns om varför det är bra att barnen är ute mycket: det är naturligt för barn 
att vara ute, barnen blir friska och starka, de utvecklar sin fantasi och de får kunskap om 
naturen och blir miljömedvetna. Några föräldrar anser att utomhusvistelsen utgör en 
motvikt till det urbana livet och konsumtionssamhället och att det är frigörande för 
flickor att vistas i naturen. Många av föräldrarna upplever att barnen får bra motorik av 
att vistas i skogen och att de rör sig mer än om de är inomhus. Det finns gott om 
svängrum utomhus och barnen får ”springa av sig” som en av föräldrarna uttryckte det. 
Flera föräldrar ger också uttryck för att det är bra att barnen får lära sig att intressera sig 
för vad som finns i naturen och dess processer. En förälder menar att det inte är 
önskvärt eller naturligt att barn intresserar sig för tillverkade saker till exempel 
plastleksaker. De flesta föräldrar tar upp miljöaspekten, de vill att barnen ska lära sig att 
vara rädda om miljön och få respekt för den. 
 
I en annan av hennes studier, som publicerades i Nordic Early Childhood Education 
Research, undersökte Änggård (2012) hur barn och natur hör samman och här handlar 
hennes forskning främst om betydelsen av att skapa platser i naturmiljö för barnen. 
Varje vecka går de olika barngrupperna i Ur och Skur-förskolor till sina speciella platser 
i skogen. Dessa platser är noga utvalda och de skapas när människorna tar dem i bruk 
och tillskriver dem mening. En plats är ett ställe där vi upplever meningsfulla händelser, 
ett centrum för handling och avsikt, platserna får på så sätt identitet. Platserna i skogen 
har speciella funktioner, både pedagogiska aktiviteter och omsorgssituationer ska kunna 
utföras här. Vid platserna skapas också rutiner kring när man äter, sover eller vilar och 
uträttar sina behov och framförallt finns det plats för lek. Rutiner och ritualer skapar en 
stark vi-känsla i gruppen och deras delade erfarenheter kring platsen skapar stor 
betydelse för barnen. Hon drar slutsatsen att den fysiska miljön och människans 
användande av den samspelar och bidrar till utveckling och lärande för barnen.  
 
Änggård (2014) belyser också en studie som bygger på statistik från I Ur och skur-
förskolor. Statistiken visade att barn som går på dessa förskolor har lägre sjukfrånvaro 
i jämförelse med konventionella förskolor i Sverige. En tänkbar förklaring till resultatet 
var enligt forskarna att smittrisken minskade genom att barnen inte var så nära varandra. 
 
Avslutningsvis konstaterar Änggård (2014) att de flesta studier som redovisas tyder på 
att det är positivt för barns utveckling att vistas utomhus, i naturliga miljöer. Det finns 
dock vissa faktorer som gör att de är svårt att uttala sig om hur mycket det har att göra 
med att man är just utomhus. En viktig förklaring till att barn mår bra av att vara 
utomhus i en stimulerande miljö är att de är mer fysiskt aktiva. Vidare är många 
studier upplagda på ett sådant sätt att det är svårt att avgöra om det är själva utevistelsen 
som är orsak till den positiva utvecklingen och inte andra bakomliggande orsaker av 
socioekonomisk eller pedagogisk karaktär. Barn som har tillgång till natur kan 
exempelvis antas ha bättre genomsnittlig ekonomisk situation än de som inte har det, 
eftersom familjer med god ekonomi gärna bor nära grönområden. Den positiva 
utvecklingen hos barn som går i utomhusverksamhet kan också ha att göra med 
pedagogiken eller att det är en viss grupp föräldrar som väljer utomhuspedagogik till 
sina barn. 
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5 Teorianknytning  
I det här kapitlet presenteras fenomenografi som arbetets teoretiska ramverk vilket utgör 
utgångspunkt för analys och tolkning.  
 
Den här undersökningens syfte är att skildra några föräldrars erfarenheter och 
synpunkter på en I Ur och skur-förskola. Därför passar det bra att välja fenomenografi 
som vetenskapsteoretiskt perspektiv, eftersom undersökningen fokuserar på att finna 
föräldrars olika uppfattningar. Dahlgren och Johansson (2015) förklarar att val av teori 
beror på forskningsfrågan och på vad undersökningens analys sätter fokus på, eftersom 
insamlad data tolkas med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. Vidare beskriver 
de hur fenomenografi är en metodansats som är utvecklad för att analysera data från 
enskilda individer och som är väl lämpad för att beskriva och analysera människors 
tankar om olika fenomen i omvärlden och framför allt belysa variationen mellan 
människors sätt att uppfatta den (a.a). Fenomenografi går ut på att studera olikheter, inte 
att finna vad som är rätt/fel eller bättre/sämre. Allt intresse är riktat mot uppfattningar, 
således är informanterna ointressanta inom fenomenografin och analysen tar inte hänsyn 
till kontexten. Ference Marton anses vara den som utvecklade fenomenografin som en 
vetenskaplig metod (Kroksmark, 2011).  
 
Även Kihlström (2007) framhåller att syftet med en fenomenografisk undersökning är 
att finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Det 
handlar om människors tankar om sin omvärld, om hur man erfar, upplever eller 
uppfattar den, alltså både vad man tänkt på och varit med om. Människors erfarenheter 
kan vara grundade på såväl teoretisk kunskap som praktiskt handlande och deras 
uppfattning ses alltid som en relation mellan individen och omvärlden. Marton hävdar 
att människors uppfattningar alltid måste handla om något, för det finns inga 
uppfattningar utan innehåll, förklarar Kihlström (2009). Utan att ta upp frågan om det 
som det ges uttryck för är sant eller falskt, beskriver man hur människor själva uppfattar 
ett bestämt fenomen. Resultatet i fenomenografisk forskning utgör således en 
beskrivning av de kvalitativt olika uppfattningar som kommer till uttryck i en grupp 
människors tankar och utsagor i form av kategorier. Vid undersökning och analysarbete 
tas uppfattningar ur sitt sammanhang och deras innebörder jämförs.  
 
För att få reda på hur personerna i en undersökningsgrupp uppfattar det bestämda 
fenomenet kan man göra på flera sätt till exempel intervjuer, observationer, teckningar 
etc. Den vanligaste datainsamlingsmetoden inom fenomenografin är intervjun och 
Kihlström (2009) påtalar att den bör ha formen av en dialog och frågorna ska vara 
konkreta så den intervjuade får möjlighet att resonera fritt kring dem, på så sätt visar sig 
de underliggande uppfattningarna. När intervjuerna är färdiga så ska de olika svaren 
från de intervjuade grupperas, då ändras intresset från att ha fokuserat på olika uttryck 
till att fokusera på olika uppfattningsgrupper. Kategorisystemet ska visa den variation 
som återfinns i de olika svaren. Det är viktigt att det är intervjupersonernas 
uppfattningar som kategoriseras och inte intervjupersonerna själva. De olika 
kategorierna ska ses som olika tankestrukturer, som ett sätt att hur vi uppfattar vår 
omvärld och inte som ett sätt att karaktärisera människor. Det är således inte frekvensen 
som kommer i första hand, utan variationen i de intervjuades svar. För att förtydliga de 
olika kategorierna i fenomenografiska undersökningar kan man låta beskrivningen av en 
kategori åtföljas av citat från intervjuerna. På så sätt får läsaren hjälp att förstå dess 
innebörd eftersom den blir illustrerad och fördjupad, förklarar Kihlström (2009).  
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6 Genomförande 
I detta kapitel redovisas den kvalitativa forskningsmetod som används i 
undersökningen. Dessutom presenteras intervjun som undersökningsmetod och här tas 
även upp hur datainsamling, urval, genomförande och bearbetning av data gått till. 
Likaså ges kommentarer om studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
samt etiska överväganden.  
 
6.1 Val av metod 
Denscombe (2016) förklarar att det inom samhällsforskningen framförallt finns två 
olika infallsvinklar, kvantitativ och kvalitativ forskning. I den här undersökningen 
gjordes valet att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsmetod för att få så uttömmande 
och fullständiga svar som möjligt av föräldrarna när det gäller deras olika uppfattningar 
om varför de valt en I Ur och Skurförskola men också vad de vill att barnen ska lära sig 
samt om de ser några negativa aspekter. (Se även avsnitt 8.2 Metoddiskussion). 
Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att kvalitativa forskningsmetoder handlar om 
observationer, intervjuer, samtal eller dokumentinsamling. Olika metoder kräver således 
olika tillvägagångssätt och när det gäller att utforska komplexa och subtila fenomen 
samt att samla in människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är intervju 
en metod att föredra. Allwood och Erikson (2010) beskriver hur uppkomsten och 
utvecklingen av kvalitativa metoder har påverkats av hermeneutik och fenomenologi. 
De framhåller samtidigt problematiken med att göra en uppdelning i kvalitativa och 
kvantitativa forskningsansatser eftersom det är rimligt att hävda att all forskning 
innehåller inslag av kvalitativ art, eftersom både resultat tolkas och slutsatser dras. Det 
innebär att i relation till den grundläggande forskningsfrågan och undersökningens 
syfte, att skildra några föräldrars erfarenheter av och synpunkter på en I Ur och 
Skurförskola, är inte den kvantitativa forskningsmetoden ett fördelaktigt verktyg för att 
fånga den variation av uppfattningar frågan söker svar på. Dahlgren och Johansson 
(2015) betonar att människors uppfattningar är ett kvalitativt sätt att förstå något eller 
sätt att erfara något, och det kan uttryckas på många olika sätt. 
 
6.2 Datainsamling 
Undersökningen bygger på föräldrars uppfattningar och för att samla in dem passade det 
bra att använda intervju som metod. Denscombe (2009) påtalar att den vanligaste typen 
av intervju är den personliga intervjun och fördelarna är att de är lättare att arrangera, 
lättare att kontrollera samt att intervjuaren bara har en person att koncentrera sig på. 
Intervjuguiden (se bilaga B) bestod av sex stycken halvstrukturerade frågor av tematisk 
karaktär. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver att fenomenografiska intervjuer är 
halvstrukturerade och tematiska vilket innebär att intervjuguiden som intervjuaren 
använder endast innehåller ett mindre antal frågor. Undersökningens frågor grundar sig i 
de teman som intervjun avser att beröra, vilka utgår från undersökningens syfte, vilket 
är att är att skildra några föräldrars erfarenheter av och synpunkter på en I Ur och 
Skurförskola. Vidare framhåller Dahlgren och Johansson (2015) att det är särskilt 
betydande att dialogen mellan informanten och intervjuaren kan fördjupas och utvidgas 
så att intervjuaren får så uttömmande och fullständiga svar som möjligt. Detta innebär 
att intervjuaren på ett tydligt sätt visar intresse för vad informanten säger och kan ställa 
uppföljande frågor såsom exempelvis ”Hur menar du då?” eller om de kan utveckla sitt 
svar genom att beskriva en erfarenhet. Vid den här undersökningens intervjutillfällen 
blev samtalen med föräldrarna djupa och detaljerade på grund av att intervjuaren fick 
möjlighet att ställa följdfrågor och be dem att konkretisera exempel och berätta om 
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erfarenheter. De relationella aspekterna, förtroende, uppmärksamhet, lyhördhet samt 
subtil närvaro (Denscombe, 2009) var även de av stor betydelse under intervjuerna för 
att stärka trovärdigheten. Dahlgren och Johansson belyser även vikten av att spela in 
intervjuer för att analysarbetet ska kunna göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt. Att 
välja intervju som datainsamlingsmetod kan medföra vissa svårigheter. Dels innebär det 
mycket tid vid transkribering av ljudinspelningen eftersom intervjuerna ofta blir långa 
med uttömmande svar. Det fanns även vissa svårigheter med att få föräldrar att avvara 
tid till att bli intervjuade. Eftersom undersökningen krävde att intervjun spelades in 
behövdes ett enskilt rum finnas till förfogande och även det var en aspekt som 
försvårade intervjuproceduren.  
 
6.3 Urval 
Undersökningens urval innefattar sex respondenter, följaktligen sex föräldrar med barn 
inskrivna på en I Ur och Skurförskola. Denscombe (2016) förklarar att målsättningen 
vid undersökningar är att uppnå en hög svarsfrekvens men att forskaren samtidigt måste 
rikta in sig på lämpliga intervjupersoner där ämnet är relevant för dem. Tjugotvå 
familjer fick informationsbrevet och sex föräldrar svarade ja till att medverka i 
undersökningen vilket resulterade i ett slumpmässigt urval av sex föräldrar som blev 
respondenter. När det gäller kvalitativ forskning och småskalig forskning förklarar 
Denscombe (2009) att det är svårare att beräkna den exakta urvalsstorleken. Det beror 
på faktorer som de tillgängliga resurserna, den tid som står till förfogande och det antal 
lämpliga personer som går att kontakta. Ett hinder i den här undersökningen var att få 
småbarnsföräldrar att ta sig tid att ställa upp på en intervju. Dock resulterade insamlad 
data i sex respondenters svar utifrån en fenomenografisk intervju vilket är tillräckligt 
mycket data samt att vid intervjutillfället kunde intervjuaren ställa följdfrågor och 
kontrollera svaren med respondenten och på så sätt nå ett trovärdigt resultat. 
Denscombe (2009) belyser validiteten i intervjudata och påtalar svårigheten med att 
kontrollera den intervjuades svar när det handlar om dennes uppfattningar, känslor och 
erfarenheter. Det finns således inget absolut sätt att verifiera vad någon berättar om sina 
känslor och tankar. 
 
Förskolan som undersökningen gäller en privatägd I Ur och Skur-förskola som ligger 
belägen i utkanten av en ort i mellersta Sverige. I kommunen finns drygt tio kommunala 
förskolor och ytterligare en privatägd sådan. Ingen av dessa har någon specifik 
inriktning. Förskolan drevs tidigare som ett föräldrakooperativ och de har alltid använt 
Friluftsfrämjandets Mulle- Knytte- och Knoppverksamhet. För ca två år sedan lades 
kooperativet ned och förskolan köptes av två privatpersoner. I och med det blev 
förskolan en certifierad I Ur och Skur-förskola. På förskolan finns tjugofem barn 
inskrivna, vilket medför tjugotvå familjer eftersom tre barn ingår i 
syskonkonstellationer. Förskolan är indelad i två avdelningar, den ena för barn i åldern 
1-3 och den andra för barn i åldern 3-6. Här arbetar fem personer varav en är utbildad 
förskollärare, en är kokerska och de övriga tre är utbildade barnskötare med lång 
yrkeserfarenhet. Förskolan är placerad i utkanten av ett bostadsområde med många 
radhus och villor och har en relativt stor utegård med gräsyta och lekredskap till 
exempel rutschkana, tält och gungor. Här finns sittplatser, bord och även sovplatser 
under tak, och grillplats för möjlighet till matlagning utomhus. Förskolan har egen 
kokerska som lagar mat, planerar och förbereder samtliga måltider både inomhus och 
utomhus. Stora skogsområden och även ridskoleverksamhet finns inom gångavstånd 
från förskolan.  
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6.4 Intervjuer 
För att kunna genomföra undersökningen kontaktades förskolans ägare tillika chef via 
telefonsamtal och efter dennes godkännande av undersökningen kontaktades även 
förskolläraren vid förskolan. Hon var behjälplig med utdelning av informationsbrev (se 
bilaga A) och förfrågan om medverkan till vårdnadshavarna. De sex föräldrar som valde 
att delta i undersökningen kontaktades för gemensamt beslut av tid och plats för 
genomförande av intervjun. Alla sex intervjuer med föräldrarna genomfördes enskilt 
och i samband med deras lämning av sina barn. I ett avskilt rum på förskolan kunde 
intervjuproceduren genomföras på ett fördelaktigt sätt. Kihlström (2007) betonar det 
praktiska arrangemanget vid en intervju och tar upp vikten av att den genomförs på en 
lugn och avskild plats, använda ljudinspelning, vara rätt placerad samt att vara väl 
förberedd. Detta var något som intervjuaren var mycket noggrann med under 
intervjutillfällena för att lyckas få så tillförlitliga intervjuer som möjligt. Denscombe 
(2009) framhåller intervju som datainsamlingsinstrument och betonar att 
direktkontakten med respondenten medför hög validitet eftersom data kan kontrolleras 
beträffande riktighet och relevans under tiden som de samlas in. Tidsåtgången på 
intervjuerna varierade mellan tjugo och trettio minuter och samtliga utfördes muntligt 
och med inspelning av ljud. Ljudinspelningen medförde att intervjumaterialet blev så 
korrekt som möjligt och underlättade även transkriberingen av intervjun. Vid 
genomförandet antecknades respondenternas gester och ansiktsuttryck för att förtydliga 
inspelningen och för att minimera risken för feltolkning av insamlad data.  
 
6.5 Bearbetning av data 
Dahlgren och Johansson (2015) betonar vikten av att bekanta sig med materialet genom 
att läsa de transkriberade intervjuerna om och om igen tills man känner materialet väl. 
De rekommenderar att man arbetar med papper för att rent fysiskt få en tydligare 
överblick och på så sätt underlätta analysarbetet. I den här undersökningen har 
intervjudata transkriberats och skrivits ut i pappersform. För att analysarbetet ska kunna 
göras på ett grundligt och tillförlitligt sätt har intervjuerna skrivits ut i sin helhet. 
Därefter strukturerades och kategoriserades respondenternas svar in under 
undersökningens frågeställningar samt i relation till undersökningens teoretiska 
ramverk, den fenomenografiska ansatsen. För att underlätta sorteringen av 
respondenternas svar användes olika färger för att ringa citaten för att tydligare koppla 
dem till de olika rubrikerna. Eftersom empirin samlats in genom intervju användes 
kvalitativ analys vid bearbetningen. Den största utmaningen när det gäller kvalitativ 
analys är att skapa mening ur en stor mängd data och det innebär att skilja mellan det 
triviala och det betydelsefulla samt att identifiera mönster betonar Fejes och Thornberg 
(2015). Även Kihlström (2007) framhåller att när man kan urskilja mönster i svaren så 
utgör dessa grunden för hur de olika kategorierna kommer att utforma sig i förhållande 
till den fenomenografiska ansatsen vilken är väl lämpad för att beskriva och analysera 
människors tankar om olika fenomen i omvärlden och framför allt belysa variationen 
mellan människors sätt att uppfatta den. Denscombe (2009) förklarar att analys innebär 
att dela upp något i dess beståndsdelar och för att göra det måste forskaren börja med att 
identifiera dessa beståndsdelar. Denscombe erbjuder forskaren ett koncist och exakt sätt 
att organisera data, sammanfatta fynden, visa beläggen, beskriva fyndens profil samt att 
utforska kopplingar mellan delar i empirin. Bearbetningen av den här undersökningens 
insamlade data bygger på Denscombes förklaring av analysarbetet.  
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6.6 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
Denscombe (2009), Kihlström (2007) samt Allwood och Erikson (2010) betonar alla 
vikten av validitetsfrågor vid bedömningar av forskningsresultat. Forskningens 
trovärdighet och tillförlitlighet är viktiga aspekter i forskningsprocessen vilket innebär 
att resultatet grundar sig på metoder och tillvägagångssätt som är erkända för att vara en 
utgångspunkt för god forskning. Kihlström (2007) hävdar att kommunicerbarheten bör 
betraktas som viktigt mått på validitet, vilket innebär att någon annan ska kunna förstå 
det som beskrivningen visar på. Alla som tar del av undersökningen ska kunna diskutera 
och förstå resultaten. I den här undersökningen medför det att dess trovärdighet och 
tillförlitlighet grundas i noggrann redogörelse för undersökningens alla steg i arbetet 
angående intervju och analys men även att materialet svarar på forskningsfrågan samt 
att materialet är korrekt tolkat och fritt från förutfattade meningar. En nackdel med den 
kvalitativa forskningens inriktning dess generaliserbarhet samt att tolkningen är nära 
kopplad till forskarens egen identitet, bakgrund och egna övertygelser i frambringandet 
och analysen av data. Trovärdigheten kan vara svår att bedöma, dels på grund av dess 
begränsade omfattning samt att svaren är tolkade utifrån forskarens förförståelse. 
Hermerén (2011) tar upp svårigheten i att bedöma resultatets tillförlitlighet men 
framhåller samtidigt att det är en betydande aspekt på forskningens kvalitet. Dock kan 
den här undersökningens trovärdighet stärkas genom omfattande citat från föräldrarna.  
 
6.7 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed (Hermerén, 2011) finns det 
särskilda etiska aspekter som måste beaktas vid all forskning, vilka innefattar forskarens 
ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället. I Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2016) förklaras varför 
forskning är nödvändigt både för individernas och samhällets utveckling. Både 
samhället och dess medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs 
och att den inriktas på väsentliga frågor samt att den håller hög kvalitet. 
Forskningskravet innebär således att tillgängliga kunskaper utvecklas, fördjupas och att 
metoder förbättras. Samhällets medlemmar har också ett berättigat krav på skydd, 
nämligen individskyddskravet som är den självklara utgångspunkten för 
forskningsetiska överväganden. Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge 
underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande. Det 
grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen. Denna undersöknings etiska aspekter är grundade på och besluten är tagna 
utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2016) samt forskningsråd från God 
forskningssed (Hermerén 2011) som är en del i Vetenskapsrådets rapportserie.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i undersökningen om 
vad den handlar om, att det är frivilligt att delta samt att det är möjligt att avbryta sin 
medverkan. I den här undersökningen informerades samtliga vårdnadshavare skriftligen 
om undersökningens huvudsakliga syfte och även att det var frivilligt att delta samt att 
de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar, i samband med att 
informationsbrevet (se bilaga A) delades ut. Även vid intervjutillfället informerades 
respondenterna muntligt om detta och deras samtycke till medverkan spelades in på 
ljudupptagningen.  
 
Samtyckeskravet medför att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke till medverkan i undersökningen. I det här fallet 
innebar det att förskolans chef fick en förfrågan om samtycke till att fråga 
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vårdnadshavare på förskolan om de kunde tänka sig att ställa upp på intervju. Även 
förskolans förskollärare informerades och frågades om samtycke till genomförandet av 
undersökningen eftersom det underlättade vid intervjusituationernas genomförande.  
 
Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om personer i undersökningen ska ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. I den här undersökningen har alla deltagande personer 
avidentifierats och inga namn förekommer vare sig på förskolan, barn, personal eller 
vårdnadshavare. Det material som används i arbetet har avkodats och förvaras på 
skyddad plats. Det vill säga att alla som deltog i undersökningen är anonyma. 
 
Nyttjandekravet är det fjärde och sista kravet som forskaren ska beakta och innebär att 
uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 
för annat bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Den här undersökningen ingår i ett 
självständigt arbete och har således enbart används för denna uppgift. Arbetets 
huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap inom förskolans kontext. 
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7 Resultat och Analys  
I det här kapitlet presenteras intervjuer och citat samt analys av dessa. Kapitlet är indelat 
utifrån undersökningens frågeställningar. Varje kategorisering är en sammanfattning av 
svaren från undersökningens respondenter, således de sex föräldrar som blev 
intervjuade. Syftet med undersökningen är att skildra några föräldrars erfarenheter av 
och synpunkter på en I Ur och Skur-förskola. Eftersom föräldrarna i undersökningen är 
anonyma är deras namn fingerade. 
 
7.1 Föräldrars motiv till att välja förskola 
I detta avsnitt redogörs vad det är som påverkar föräldrarna att välja en I Ur och Skur-
förskola. Utifrån empirin har det framkommit att föräldrarna framhåller I Ur och Skur-
konceptet, god och hemlagad mat, förskolans goda rykte, engagerade pedagoger och 
delaktighet som avgörande faktorer i deras val av förskola.  
 
7.1.1 Mulle, mat och motorik  
”Jag själv gillade konceptet I Ur och Skur, att de är ute mycket, att de äter i skogen, att 
de får ta med sig egna grejer, att de får lära sig att packa upp och packa ner, alltså det 
är det jag gillar.” (Boel) 
 
”Jag tycker det är viktigt att de får komma ut i skogen, att man har en inriktning, som 
Mulle- Knopp- och Knytte-verksamhet. Jag såg det lite som en garanti att de skulle få 
komma ut i skogen och få prova på friluftsliv, och inte bara det vanliga att gå ut i 
närmsta glänta, utan få prova på det här med utematlagning, bli bekanta med skogen 
och dessutom är det bra för motoriken att få röra sig i skog och mark och så.” (Carina) 
 
”Det som gjorde att vi började på den här förskolan var maten, den hemlagade maten 
är väldigt viktigt. Att kokerskan är insatt i tillsatser i mat är också väldigt viktigt för 
mig. Hon brinner verkligen för det här och lagar maten från grunden, det är nästan det 
jag är mest nöjd med, haha, hon gör fantastiskt god mat. Sen har de ju väldigt bra 
pedagogisk verksamhet också, de följer ju barnens intressen, vad som lockar…ett 
väldigt engagemang från personalen i barnens lärande, det är inte bara slentrian utan 
det ligger mycket tanke och jobb bakom.” (Fanny) 
 
”Våra barn har bra motorik, de får springa mycket, de gillar att vara ute, de kan 
mycket om olika djur och växter liksom. Det har förskolan bidragit med. Jag är ju 
intresserad men jag har inte haft tillfälle. Det är inte så att vi tänker att; Förskolan får 
vara ute med barnen i skogen, så kan vi göra något annat. Även om vi är ute mycket så 
kanske vi inte vandrar i skogen utan vi kanske cyklar istället. Då kan barnen säga att 
det här är en kotte och det äter ekorrar och det är bra för därför att…och så liksom.” 
(Carina) 
 
”Som jag sagt, personalen är ju jättebra och så har de en egen kokerska, det är en 
väldig fördel. Och att barnen får vara delaktiga när de lagar mat ute. Barnen får vara 
med där runt elden och bli medvetna om att det är varmt och här får man inte röra, och 
det lär sig barnen.”(Boel)  
 
7.1.2 Magkänsla och medvetenhet 
I resultatet framgår det tydligt att många föräldrar är väl insatta i förskolans specifika 
inriktning och vet vad det innebär att vara en I Ur och Skur-förskola. Flera av 
föräldrarna berättar att de valde förskola med stor omsorg. En del åkte runt och besökte 
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olika förskolor tillsammans med barnet innan de bestämde sig. Några säger att de hört 
mycket positivt om förskolan genom vänner och bekanta, att förskolan har ett gott rykte 
som påverkade deras val.  
 
”Jag tittade ju runt på flera förskolor och så såg jag ju att den här förskolan hade I Ur 
och Skur, så i början var det det som lockade mig, och så att de hade egen kokerska 
också.” (Anna) 
 
”Jag var och hälsade på, på flera förskolor och som pedagog själv så var jag väldigt 
mån om att få komma hit och känna in atmosfären, känna in pedagogerna, se hur mitt 
barn var i den här miljön, det var otroligt avgörande så. Magkänslan och stämningen 
avgjorde.” (Doris) 
 
”Jag hade flera vänner som hade barn här, som talade väldigt varmt om den här 
förskolan, både om innehållet, personalen, lokalerna men även om den här 
utomhusverksamheten, ja den dagliga verksamheten.” (Fanny) 
 
”Vi gjorde lite efterforskningar och kollade på de olika alternativen och sen var jag på 
BVC och då sa de att det fanns en med Mulle-verksamhet. Jag fick en broschyr och så 
gick jag in och kollade på nätet, så åkte vi hit och hälsade på, å då fastnade vi.” 
(Carina) 
 
”Jag hörde av mina kompisar att de sökte barn till förskolan, så jag ringde till ägaren 
och hörde efter om plats, de hade en plats kvar. Vi visste inte så mycket om de andra 
förskolorna eftersom vi inte bott här. Så vi valde den inte för att den var I Ur och Skur, 
men vi tyckte det var väldigt bra, men att hon fick börja här ganska snabbt, det var 
därför vi började här. Det var en liten slump att det blev så.” (Ellinor)  
 
7.1.3 Missnöje 
Resultatet visade även att en bidragande faktor till att dessa föräldrar valt den här 
förskolan, var missnöje med de kommunala förskolorna efter tidigare erfarenheter. 
 
”Vi hade på kommunal förskola först. Men sen har ju min man friveckor och hade två 
på raken, och barnen fick inte vara på förskolan och så. Vi kände att barnen inte mådde 
bra av att gå de här skiftgångarna. Här så tillgodoser de ju oss, vi får lämna vårt barn 
tidigare på eftermiddagsveckorna för att barnet behöver sova. Amen så, och så får de 
vara här på friveckorna också, så det var mycket för barnens skull att vi bytte.” (Boel) 
 
”De tråkiga kommunala reglerna gjorde att barnet inte fick vara någonting på 
förskolan. Så när vi fick vårt andra barn så tyckte vi inte att de kändes bra med det 
kommunala. Vi fick tips om att börja här och det har vi inte ångrat. Vissa veckor kanske 
vi bara behöver en dag, men då säger personalen att det blir kanske för lite, ska han 
inte komma lite mer? Det är alltid okej att komma när det är extra aktiviteter, det känns 
bra. Man har ju en annan budget att röra sig med, jämfört med de kommunala.” 
(Fanny) 
 
7.1.4 Mottagande, miljö och medinflytande 
Samtliga föräldrar säger att de är väldigt nöjda med valet av förskola och i svaren visar 
det sig att deras nöjdhet grundar sig i pedagogernas bemötande och engagemang, 
förskolans miljö och atmosfär samt att föräldrarna har inflytande och delaktighet i 
verksamheten.  



  
 

25 

”Det är en ganska liten förskola och det är lugnt. Bra utemiljö, personalen är bra och 
det är en lugn och skön stämning. Det tycker jag är skönt. Alla har koll på alla. Är det 
större förskolor med olika avdelningar, olika personal, ja det blir inte samma 
personliga, barnet kanske inte är lika tryggt med ny personal som kommer olika tider.” 
(Ellinor)  
 
”Eftersom förskolan ligger där den ligger så är det nära till naturen, den riktiga, inte 
bara någon liten park, utan den riktiga skogen.” (Fanny) 
 
”Vi är supernöjda! Och från början var det ju som sagt de här två sakerna som 
lockade, I Ur och Skur och egen kokerska. Men när vi väl kom hit, det som var 
avgörande för vårt val av förskola, det var personalens engagemang och deras 
bemötande. Vi möttes av en otrolig värme och engagemang, så det var helt 
avgörande.”(Anna) 
 
”Jag kan ju säga att när de blev I Ur och Skur så blev det Skrinna och Laxe och 
håvningar och hela den biten, och det var störtskönt, alltså jättekul. Det hade inte min 
femåring fått någon annanstans. Helt underbart, från att det inte har varit någon 
självklar grej så gjorde pedagogerna en väldigt bra grej. De anammade det fullt ut och 
det var verkligen en jättepositiv upplevelse för mitt barn som stärkte honom jättemycket. 
Riktigt fränt!.” (Doris) 
 
”Delaktigheten som förälder, att få vara med och arbeta. Min man tyckte det var bra att 
få vara med och se vad de gör och så, inte bara hälsa på utan vara delaktig i 
verksamheten.” (Boel) 
 
 
7.2 Önskat lärande 
I det här avsnittet redovisas vad föräldrarna har för uppfattningar, tankar och 
förväntningar kring barnens lärande på I Ur och Skur-förskolan. Utifrån empiren visar 
resultatet att det för föräldrarna handlar om ett lärande i naturen och om naturen. Flera 
nämner också barnens utveckling i att bli självständiga och ta ansvar, både när det gäller 
dem själva och miljön. Det framkommer även en antydan om att de inte vill att barnen 
ska sitta inne för mycket och leka med plastleksaker, utan kunna lära sig att ha roligt i 
naturen. Utifrån svaren framkommer det också att föräldrarna uppskattar förskolans sätt 
att bedriva inomhusverksamhet ute.  
 
7.2.1 Lära i och om naturen 
”Ja för mig är det ju både det här att ta hand om naturen och ta till vara på det som 
finns i naturen, använda naturen, man ska vara rädd om naturen. Men så är det den 
pedagogiska tanken också, att man ska ha skoj i naturen. Man behöver inte ha leksaker, 
köpta leksaker utan man kan ju ha jätteroligt i naturen med.” (Fanny) 
 
”Vi ser massor av fördelar! Jag vet inte om jag kan sätta fingret på något…de älskar 
naturen, de älskar att vara i naturen. Jag blir ju häpen när man är i naturen och så kan 
de nästan mer än en annan kan. De lär en om hur man ska vara i naturen, man ska inte 
skräpa ner och hur naturen fungerar, olika djur, fågelarter som de känner igen och 
även pedagogiska grejer, lekar som de lekt, vattenfärger ute i snön, experiment som de 
gjort. De berättar gärna och vill göra hemma.” (Anna) 
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”Naturtemat att man ska vara rädd om naturen och att naturen inte är något 
främmande. Det ska vara en naturlig del av vardagen. Inte bli någon innesittare så, 
utan att man får komma ut och liksom inte två gånger om året utan en gång i veckan 
liksom.” (Carina) 
 
”De är ute mycket och hon lär sig mycket om djur och natur. Hon har utvecklats och är 
mer intresserad och blivit duktigare. Hon har nog varit lite försiktig med det här att gå i 
skogen, över rötter och stenar, det är inte så lätt att gå i skogen, men det har hon blivit 
modigare med.” (Ellinor) 
 
”Alltså det är det här med självständigheten, när de blir större får de ha sin egen rygga 
och packa i och ur själva och liksom sådana saker. Jag tycker att de blir självständiga 
väldigt fort, att de kan mycket väldigt fort. Jag tror att personalen ger dem tid, bara det 
här med påklädning…jag ser ju skillnad eftersom jag haft barn på kommunala.” (Boel) 
 
”Ja men att, det spelar ingen roll att det är lite regnigt, man kan gå ut ändå. Och man 
kan leka för man tar på sig bra kläder.”(Ellinor) 
 
”Det blir ett naturligt lärande, verkligen.”(Anna) 
 
 
7.2.2 Inomhusverksamhet 
”Inlärning kan pågå så väl ute som inne, kan öppna ögonen på dem till och med. Barn 
idag kanske inte är så mycket ute, på samma sätt. De kanske är fast i sina plastleksaker 
inne, och när de kommer ut så ser de att det var rätt fränt att leka med kottar i alla fall. 
Det öppnar upp ögonen för en annan typ av lek. Jag tror också att det blir en annan 
sorts fri lek ute än vad det blir inne, där är man begränsad.” (Doris) 
 
”De har inomhusverksamhet också, de har projekt både inne och ute.” (Carina) 
 
”De gör så mycket grejer utomhus som man annars gör inomhus. Här har de tagit ut 
allt, amen till exempel, här gör de spel ute av träklossar.” (Boel) 
 
”Det lärande och det pedagogiska det gör ju de ute också, om man tänker bokstäver 
och så, de här skolgrejerna gör de ju ute. Här har de löst det på ett bra sätt.”(Ellinor) 
 

 
7.3 Utmaningar och föreställningar 
Utifrån föräldrarnas svar framkom det att det finns vissa negativa uppfattningar och en 
del förutfattade meningar kring I Ur och Skurs verksamhet. En förälder påpekar att det 
går åt mycket kläder och en annan nämner att andra tror att förskolan tar hand om 
barnens utomhusvistelse, så att föräldrarna inte behöver var ute med barnen. Några tar 
upp tankar kring att man alltid är ute, i alla väder, bara för att I Ur och Skur har en 
utomhusprofil. Det framkom också att föräldratjänsten kan ses som en negativ orsak till 
att avstå förskolans verksamhet.    
 
”Om man skulle se någon nackdel så är det väl att det går åt väldigt mycket kläder, bra 
kläder så det inte fryser.” (Carina) 
 
”När det skulle bli I Ur och Skur så var jag lite så här; Å herregud, I Ur och Skur, ska 
de alltid vara ute då, i regn och snö och allt? Men här finns lokaler och de får ju även 
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den här inomhusverksamheten. För man tänker ibland det här med finmotoriken, med 
böcker och pennor och pärlplattor, kanske blir lidande om man inte har någon lokal 
och alltid är ute. Men så är det ju inte utan man anpassar efter vädret. Är det 32 minus 
så är man kanske ute i tio minuter istället för hela dagen. Man tänker på pedagoger 
som står med regnkläder i ett vindskydd och så min lilla…Men vi blev försäkrade om att 
så skulle det inte vara.” (Carina) 
 
”Det kan bli för mycket I Ur och Skurigt, man får skynda långsamt i en övergång mot I 
Ur och Skur-förskola. Det får inte bli att vi ska göra så här” bara för att”. Jag förstår 
att det är ett koncept och jag tycker det är skitbra men det måsta vara på en rimlig nivå. 
Förutfattade meningar om I Ur och Skur är att ”vi gör allt ute”, det ösregnar men vi 
ska sitta här och äta vår mellis ute ändå. Det är inte det det handlar om, och jag 
upplever inte att det är så här, de är inte nitiska på något sätt.” (Doris) 
 
”Det är inte så att vi tänker att; Förskolan får vara ute med barnen i skogen, så kan vi 
göra något annat.” (Ellinor) 
 
”Många av mina bekanta har varit sugna på att söka till den här förskolan, men så har 
det varit det här med föräldratjänsten, arbeta fyra timmar i månaden, det tar emot. Men 
man har väldigt gärna velat ha sina barn här, men det har varit föräldratjänsten som är 
bromsklossen.” (Anna) 
 
”Föräldratjänsten är väldigt viktig, men visst är det jobbigt att få ihop det ibland, det 
ska jag inte sticka under stolen med. Men glädjen och stoltheten hos barnet när de får 
visa… och man får vara med på ett annat sätt i deras vardag. Trots att det medför viss 
logistik… Intressant och komplex fråga det här med föräldratjänst” (Doris) 
 
 
7.4 Sammanfattande analys 
I det här avsnittet redovisas en sammanfattande analys och tolkning av resultatet utifrån 
ett fenomenografiskt ramverk. Analysen leder således fram till att undersökningens 
frågeställningar och syfte besvaras.  
 
Sammanfattande analys av undersökningen visar att föräldrar har flera olika anledningar 
till varför de valt att placera sina barn på en förskola med utomhusprofil, en I Ur och 
Skur-förskola. (Se avsnitt 7.1). Den här undersökningen har fenomenografi som 
teoretiskt ramverk och precis som Kroksmark (2011) förklarar är dess syfte att studera 
olikheter, inte att finna vad som är rätt/fel eller bättre/sämre. Allt intresse är riktat mot 
uppfattningar, således är informanterna ointressanta inom fenomenografin och analysen 
tar inte hänsyn till kontexten. Det går dock att urskilja vissa gemensamma 
grundläggande uppfattningar som samtliga föräldrar har, och det är framförallt 
utevistelsen. Samtliga föräldrar framhåller under intervjuerna att de tycker det är viktigt 
att barnen får vara ute och att en stor del av verksamheten bedrivs i naturen. Forskning 
visar att det finns många positiva effekter med att vistas ute i naturen. Änggård (2009) 
har undersökt vad föräldrar har för tankar kring naturens betydelse för barn. Det hon 
fann stämmer väl överens med vad som framkom i den här undersökningen. Föräldrarna 
i hennes undersökning påtalade att det är naturligt för barn att vara ute, barnen blir 
friska och starka, de utvecklar sin fantasi och de får kunskap om naturen och blir 
miljömedvetna. Det var i stort sätt vad föräldrarna i den här undersökningen ansåg vara 
de grundläggande aspekterna till varför det är bra att barnen får möjlighet till eftersom 
de går i en I Ur och Skur-förskola. De framhöll motoriken och naturkunskapen, däremot 
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var det ingen som nämnde något om att barnen skulle vara friskare eller ha färre 
sjukdagar, vilket var något som föräldrarna i Änggårds studie påtalade och som flera 
forskningsstudier visar. En aspekt som visade sig både i Änggårds undersökning och i 
den här var att några föräldrar anser att utomhusvistelsen utgör en motvikt till det 
urbana livet och konsumtionssamhället, att det är viktigt att barnen får komma ut i 
naturen och leka med det som finns där, och inte sitta inne med plastleksaker. 
Föräldrarna i båda undersökningarna är också samstämmiga i att det är viktigt att barnen 
lär sig att vara rädda om naturen. 
 
Även Kihlström (2007) framhåller att syftet med en fenomenografisk undersökning är 
att finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av olika fenomen. Ett 
tydligt exempel som visade sig i den här undersökningen var uppfattningarna kring 
föräldratjänsten. Flera av föräldrarna påtalade föräldratjänst som en del av förskolans 
verksamhet, men både på ett positivt och negativt sätt. En del såg det som en fördel och 
ett sätt att få inblick och delaktighet i sitt barns vardag och förskolans verksamhet. Det 
fanns också de som såg föräldratjänst som en svårighet och en anledning till att välja 
bort den här förskolan.   
 
Ytterligare ett exempel på variation i föräldrarnas uppfattningar var att en del av dem 
ansåg att aktiviteter som räknas till inomhusverksamhet, till exempel skriva, pärla, rita 
och spela spel, så var det uppskattat av dessa föräldrar att förskolan även gjorde dessa 
aktiviteter utomhus. En grundläggande idé inom I Ur och Skur, som Änggård (2014) 
poängterar, är att tillgodose barnens behov av kunskap, rörelse och gemenskap genom 
att vistas i naturen och verksamheten sker i och med hjälp av naturen. Upplevelser, lek 
och äventyr är utgångspunkter för arbetet. Och meningen är att så många aktiviteter som 
möjligt ska vara utomhus, men att man även arbetar inomhus och hon betonar att det är 
pedagogens ansvar att avgöra vilka aktiviteter som passar att göra inomhus eller 
utomhus. 
 
I många undersökningar där föräldrars perspektiv lyfts fram är närheten till förskolan en 
av anledningarna till att man väljer den aktuella förskolan. I Skolverkets rapport (2013) 
redovisas resultat från föräldraundersökningen och här är det närheten till förskolan som 
är den viktigaste faktorn för föräldrar som väljer förskola eller egen anordnad omsorg. 
När det gäller föräldrar som väljer pedagogisk omsorg är det barngruppens storlek som 
är den mest betydande faktorn. Engdahl (2013) har också uppmärksammat att 
närhetsprincipen är en avgörande orsak i föräldrarnas val av förskola. I den här 
undersökningen var det ingen av föräldrarna som angav närhetsprincipen som motiv till 
deras val av barnets placering.  Snarare framkom det att flera av föräldrarna hade en bit 
att åka till förskolan, avståndet var således inget hinder för att välja den specifika 
förskolan.  
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8 Diskussion 
Diskussionen i det här arbetet utgår från undersökningens tre frågeställningar, vad är det 
som gör att föräldrar väljer en I Ur och Skur-förskola, vad vill föräldrarna att barnen ska 
lära sig och vilka negativa aspekter ger de uttryck för. I undersökningen har sex 
föräldrar intervjuats som har erfarenhet av att ha barn på en I Ur och Skur-förskola. 
Utgångspunkten i arbetet har varit att skildra några föräldrars uppfattningar kring en I 
Ur och Skurförskola. I resultatdiskussionen och metoddiskussionen diskuteras 
undersökningens metodval och resultatet, vad som var förvånande och hur jag ser på de 
svar som undersökningen gav.  
 
 
8.1 Resultatdiskussion  
Föräldratjänst är ett spännande område att diskutera. Det märks att det berör föräldrar på 
olika sätt. En förälder nämner det som en nackdel för förskolan, att det är en bidragande 
faktor till att inte fler föräldrar väljer just den här förskolan. Medan en annan förälder tar 
upp föräldratjänsten som en stor tillgång och en viktig faktor till att de valde den här 
förskolan. Å ena sidan tycker en del föräldrar att det är väldigt bra och givande att få 
chans att tillbringa tid tillsammans med barnet och uppleva barnets vardag. Å andra 
sidan finns det föräldrar som verkligen upplever föräldratjänsten som ett alldeles för 
stort problem som innebär förändringar och svårigheter i tillvaron. Föräldrar är precis 
som barn, olika, och det innebär att förskolans verksamhet behöver finnas i olika 
konstellationer för att tillgodose barn och föräldrars behov och önskemål. Således kan 
jag konstatera att föräldratjänsten är ett tydligt exempel på den komplexitet och olikhet 
som finns inom förskolan och då speciellt samarbetet med föräldrar och hem. 
 
Samverkan mellan förskola och föräldrar är betydande för alla parter och kan se ut på 
flera olika sätt. Föräldratjänst är ett sätt att göra föräldrarna delaktiga i förskolan. På 
vilket sätt vill dagens föräldrar vara delaktiga? Här vill jag återkoppla till det Granbom 
(2013) tar upp om föräldrar och förskola i dagens samhälle. I ett historiskt perspektiv 
har förskolan haft ett dubbelt syfte: dels att betrakta som arbetsmarknadspolitiskt 
instrument som möjliggör förvärvsarbete eller studier för såväl kvinnor som män, dels 
som ett pedagogiskt instrument med syfte att stimulera och främja barns utveckling. 
Vilken roll spelar förskolan i ett samhällsperspektiv? Vem är förskolan till för? Att 
dagens förskola präglas av en tvetydighet mellan föräldrars behov av barnomsorg och 
barnens behov av pedagogisk stimulans och utveckling är tydligt och något som jag 
uppmärksammade under resultat- och analysprocessen. Flera föräldrar påtalar att de valt 
förskolan för barnets skull. Följaktligen vad de, utifrån sina egna värderingar, tror att 
barnet har för behov.   
 
Något jag finner intressant är att det inte var någon förälder som nämner hälsoaspekten. 
Det är annars en betydande aspekt som ofta får stor plats i forskning och andra texter 
som rör utomhusvistelse och dess positiva effekter. I kapitel 4.2 har jag bland annat 
belyst forskning som visar att barn som är ute mycket är friskare och har färre 
sjukdagar. Fredrika Mårtensson är miljöpsykolog och forskar kring hur barn, natur och 
lek hör ihop. Hon betonar den fysiska aspekten av barns lek utomhus, speciellt när de 
leker på de mer naturbetonade delarna av gården. Naturen inbjuder till fysisk rörelse, 
barnen rullar, hoppar, klättrar, gungar och sätter saker i rörelse. Ohlsson (2015) betonar 
även han forskningsresultat som visar vad utevistelse har för positiv inverkan på barn. 
Genom att vara ute stärks immunförsvaret med hjälp av frisk luft och sol. Inomhus 
sprids smittor lättare på grund av att det är trångt och dålig ventilation. Utomhus är man 
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inte så nära varandra och luften är ständigt fräsch, är en slutsats som Ohlsson gör och 
för mig låter det som ett logiskt konstaterande och något jag väljer att tro på.  
 
I mina intervjufrågor har jag med avsikt inte berört hälsoaspekten, utan min tanke var 
att se om föräldrarna själva valde att belysa detta, vilket de alltså inte gjorde. Frågan är 
då varför och min förklaring är att det kanske inte är en viktig aspekt till att välja en 
förskola med utomhusprofil. Det som visade sig i resultatet var att föräldrarna 
framhåller I Ur och Skur-konceptet, god och hemlagad mat, förskolans goda rykte och 
engagerade pedagoger, som avgörande faktorer i deras val av förskola.   
 
Föreställningar eller förutfattade meningar om I Ur och Skur-förskolors verksamhet var 
något som föräldrarna gav uttryck för. Det framkom i den här undersökningen att vissa 
föräldrar hade varit oroliga för att man bara skulle vara ute, vilket skulle innebära att 
barnen missade viktiga inomhusaktiviteter, eller att barnen skulle frysa. En förälder 
nämner att kläder är en betydande faktor när man väljer en förskola med utomhusprofil. 
I Ur och Skurs grundbok förklarar Westerlund (2007) att kläder och all övrig utrustning 
är av stor betydelse för att det ska fungera att vara utomhus en stor del av dagen. 
Således är det också något föräldrarna bör vara medvetna om. Är det så att just kläderna 
och omkostnaderna gör att förskolor med specifik profilering väljs bort av vissa 
föräldrar? Det här kan även ses ur ett socioekonomiskt perspektiv och frågan är värd att 
belysa.    
 
Samtliga föräldrar var mycket nöjda med valet av förskola och de talade varmt om 
pedagogerna, deras arbete och förskolans atmosfär. Något som förvånade mig var att 
maten var en så betydande del för många föräldrar. Samtliga föräldrar framhåller under 
intervjuerna att förskolans hemlagade mat var en mycket viktig för dem och för flera av 
dem en betydande faktor till att de valt den här förskolan till sina barn. Detta är något 
jag finner intressant och skulle jag själv någon gång i framtiden starta en förskola så är 
det bra att veta att maten är ett område som fångar föräldrarnas uppmärksamhet och 
intresse.   
 
 
8.2 Metoddiskussion 
Min uppfattning är att dagens småbarnsföräldrar är upptagna av en mängd olika 
aktiviteter och deras agendor är fullbokade. Det är således svårt att få föräldrar att 
avvara tid till att svara på frågor, speciellt för att bli intervjuade. Detta kan vara en 
förklaring till att det var så få föräldrar som deltog i undersökningen. En annan orsak 
var att många trodde att andra föräldrar tackade ja till att bli intervjuade eller att andra 
har mer tid, åtminstone var det vad flera föräldrar uttryckte.  
 
Det här är något som Bergnéhr (2009) belyser i sin forskning, föreställningar om 
föräldraskapets värde i dagens samhälle. Hon framhåller att trenden i Europa och 
västvärlden är att färre barn föds och att övergången till föräldraskap skjuts upp. Barn 
och föräldraskap konkurrerar med betalt arbete, utbildning och fritidsaktiviteter. Det är 
så det ser ut i de flesta familjerna, det är svårt att få tiden att räcka till och få ihop 
livspusslet. Jag är tacksam över att det var sex stycken föräldrar som valde att ställa upp 
och avsatte tid för att bli intervjuade. Föräldrar är en viktig del i förskolan och ett gott 
samarbete gynnar både barn, föräldrar och förskolan. Föräldraperspektivet är 
följaktligen ett område som behöver belysas.  
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Engdahls (2013) undersökning visar att det finns ett intresse av att föräldrars röster fick 
höras mer i forskningen kring samarbetet mellan föräldrar och förskola. Samtidigt 
tillägger hon att i en utvärdering som förskolan själv gör eller om forskare ställer frågor 
om förskolans bemötande, kanske föräldern inte törs säga allt de tänker, eller inte 
kommer ihåg. Det är precis det jag uppmärksammade under intervjuerna, att föräldrarna 
har svårt att prata om det som inte är bra. Som förälder kan jag själv känna att det är 
svårt att kritisera och ifrågasätta förskolans verksamhet, även om jag vet att det är min 
skyldighet och rättighet som förälder.   
   
Jag upplever att föräldrarna har svårt att framföra negativa saker om förskolan under 
intervjun och visar en viss osäkerhet när de ska prata om just sådant som de inte är 
nöjda med. Intervjuerna genomfördes i ett av förskolans rum samtidigt som 
verksamheten pågick utanför dörren. En intressant aspekt att fundera kring är om svaren 
blivit annorlunda om intervjun skett utanför förskolans område. Eller om jag valt att 
intervjua föräldrar vars barn inte längre går kvar på förskolan, hade föräldrarna svarat 
annorlunda då? Eftersom det är föräldrarnas svar som utgör empirin till arbetet, så 
påverkar det resultatet i hög grad. Det innebär således att den fysiska platsen påverkar 
hela arbetet. När en intervju ska genomföras är det många saker att beakta, men att 
platsen kan ha stor betydelse för det slutliga resultatet, är väl värt att begrunda inför 
mina framtida intervjusituationer. Eftersom det finns flera sätt att samla in empiri på, så 
bör man väga fördelar och nackdelar mot varandra. I det här fallet valde jag att göra 
fysiska intervjuer med föräldrarna för att kunna få så utförliga svar som möjligt, genom 
att till exempel ställa följdfrågor och förklara frågorna och på så sätt undvika 
missförstånd. Däremot hade jag kunnat skicka ut enkäter och låta föräldrarna svara 
skriftligt och anonymt. Frågan är om det möjliggjort att fler föräldrar valt att delta.  
 
Avslutningsvis vill jag framföra att undersökningen liknar en pilotstudie eftersom den 
enbart grundar sig på sex föräldrars svar och en förskola. I och med att det var så få som 
deltog innebär det att undersökningen missar en målgrupp, de som inte deltog. Det är en 
intressant och lockande tanke att någon gång få möjlighet att genomföra en större och 
mer omfattande undersökning och då utgå från en kvantitativ forskningsmetod i form av 
enkäter för att på så sätt samla in fler svar. Vidare forskning skulle även kunna vara att 
jämföra svar från olika förskolor till exempel en kommunal och en privat I Ur och Skur.  
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10 Bilaga A 
 
                Till vårdnadshavare på XXXX förskola 
 
                                           Hej!   
 
Mitt namn är Adelina Sjödin och jag läser till förskollärare på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Nu är det dags för mig att skriva mitt självständiga arbete och min studie ska 

skildra några föräldrars erfarenheter och synpunkter på en I Ur och Skurförskola. För att 

genomföra min studie behöver jag intervjua föräldrar som har barn i en förskola med 

inriktning I Ur och Skur.  

 

Det innebär att jag letar efter föräldrar som kan tänka sig att ställa upp på en intervju 

och svara på mina frågor. Uppskattningsvis kommer intervjun att ta ca 15 minuter. Min 

tanke är att träffa er på XXXX förskola i samband med hämtning eller föräldratjänst, 

eller vid annat tillfälle om det passar er bättre. Intervjun kommer att ske muntligt och 

spelas in för att jag ska kunna ha ett så korrekt intervjumaterial som möjligt. 

Anonymitet är en självklarhet, vilket innebär att jag inte kommer att använda era namn i 

min studie. Det är frivilligt att delta och givetvis kan du avbryta ditt deltagande om du 

känner att du vill göra det. Allt material som jag samlar in under intervjuerna är det 

enbart jag som kommer att behandla. Informationen kommer att behandlas enligt 

Vetenskapsrådets etiska krav (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet).  

 

Om du kan tänka dig att medverka i min intervju så kontakta mig eller säg till XXXX, 

så hör jag av mig för att bestämma plats och tid.  

 

Skulle frågor uppkomma kring intervjun och dess genomförande, tveka inte att höra av 

er. 

Tack! 

 

Med vänlig hälsning, Adelina Sjödin 

Mobilnr: XXXXX 
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11 Bilaga B 
Intervjufrågor 
 
Studiens syfte är att skildra några föräldrars erfarenheter av och synpunkter på en I Ur 
och Skurförskola.  
 
Frågeställningar:  
 
1. Vad är det som gör att föräldrarna väljer I Ur och Skurförskola? 
2. Vad vill föräldrarna att barnen ska lära sig på den här förskolan? 
3. Vilka för- och nackdelar ser föräldrarna med I Ur och Skurförskolan? 
 
 
 

1. Hur långt har ni från hemmet till förskolan? 
 

2. Varför har ni valt att ha barnet/barnen på en I Ur och 
Skurförskola? 

 
3. Vad vill ni att barnet/barnen ska lära sig? Vilka 

färdigheter/förmågor vill/tror ni att barnet/barnen ska 
utveckla? 

 
4. Är ni nöjda med valet av förskola? Varför/Varför inte? 

 
5. Vilka fördelar ser ni med att barnet/barnen går på en I Ur 

och Skurförskola? Vilka positiva erfarenheter har ni? 
 

6. Vilka nackdelar ser ni med att barnet går på en I Ur och 
skurförskola? Vilka negativa erfarenheter har ni?  

 
 

 
 
 
 


