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Abstrakt 
 

Why outdoor preschool? 
A study of the guardians´ reasons for choosing outdoor preschool for their children. 

 

Syftet med arbetet är att, utifrån en studie om vad som ligger till grund för 

vårdnadshavarens val av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till 

förbättrat samarbete mellan förskolan och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till 

förbättringar inom verksamheten.  För att få svar på detta gjordes en enkätundersökning 

på två I Ur och Skur förskolor. Vårdnadshavarna svarade på tio frågor, sex slutna och 

fyra öppna. Resultatet av studien visar att det finns ett  mönster i deras val av förskola. 

Det kom fram både positiva och negativa kommentarer om utomhusförskolor som kan 

leda till att förbättra förskolornas verksamhet. Vårdnadshavarna anser att det är viktigt 

med utomhuspedagogik, genusaspekter, barnens hälsa och kunskaper om naturen och 

att vara rädd om den. Det kom fram att det är önskvärt att barnen får mer tid inomhus 

för att träna mer finmotorik. Vissa dagar anser de att det är för kallt att vistas ute och att 

det borde vara mer lärarledda aktiviteter istället för fri lek. Undersökningen ger en 

djupare förståelse för hur vårdnadshavarna uppfattar utomhusverksamheten och vilka 

möjligheter de ser med utomhuspedagogiken. Litteratur och forskning som studien utgår 

ifrån lyfter fram viktiga aspekter inom I Ur och Skurs verksamhet och vårdnadshavarnas 

val av förskola. Studiens  teoretiska utgångspunkt är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologi. Denna teoretiska modell hjälper oss att förstå sammanhang i 

individens utveckling. 
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1 Inledning 
Sedan  1990-talet har vårdnadshavarna möjlighet att välja mellan olika förskolor och 

skolor. I samband med den nya borgerliga regeringen i början 1990-talet utvidgades 

föräldrars rätt att välja skola och de fristående skolorna fick möjlighet att verka på 

samma villkor som de kommunala skolorna (Kjellman, 2001:13). 

I Sverige finns två olika former av uteförskolor, vilka är I Ur och Skur och 

naturförskolor. Det finns både privata och kommunala uteförskolor och dessa bedrivs i 

huvudsak utomhus och det betyder att barnen uppmuntras att leka, utforska och lära sig 

nya saker i utomhusmiljön. Denna studie kommer att grunda sig på I Ur och Skur 

förskolor. För att få heta I Ur och Skur ansvarar förskolan för att barn och personal är 

medlemmar i Friluftsfrämjandet. Friluftsfrämjandets utgångspunkt är friluftsliv och 

deras modell för förskolepedagogik uttrycks enligt följande: ”Natur- och miljöfostran 

genom friluftsliv och lek året runt i och med hjälp av naturen” (Westerlund, 2007:89). 

Förskolorna har  specialinriktning som riktar sig mot naturen och att vistas ute så 

mycket som möjligt. Arbetsmetoderna är baserade på utomhuspedagogik och 

upplevelsebaserat lärande. Allt arbete sker utifrån förskolans Läroplan, Lpfö 98/16.  

 

Inom I Ur och Skur förskola har det lyfts fram funderingar kring varför vissa familjer 

valt denna verksamhet. Orsaken till deras val kan vara barnet, personalen, miljön eller 

annat. De flesta vårdnadshavare som väljer utomhusförskola för sina barn tycks ha vissa 

kunskaper om verksamheten men vissa har kanske ingen alls.  

 

Att gå på en I Ur och Skur förskola kan innebära högre kostnader då det krävs bättre 

kläder eftersom de slits mer. Även särskild utrustning som ryggsäck, skridskor m.m. 

kan innebära högre kostnad för vårdnadshavare. Medlemsavgifter till friluftsfrämjandet 

för barn och personal betalas av förskolan, men om vårdnadshavarna vill vara 

medlemmar betalar de själva. 

 

Denna studie vill belysa vårdnadshavarnas åsikt kring I Ur och Skurs verksamhet och 

deras val av förskola.  I läroplanen för förskolan (98/16) står att förskollärare ska 

ansvara för: ”att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Lpfö 

98/16:13). Vårdnadshavarnas synpunkter har alltså betydelse för det pedagogiska 

arbetet. När förskollärare närmar sig vårdnadshavarnas perspektiv kan missförstånd 

undvikas.  

 

För att samla så mycket empiri som möjligt valdes en enkätundersökning riktad mot 

vårdnadshavare i två I Ur och Skur-förskolor. Tidigare studier om föräldrars val av 

förskola har innehållit intervjuer i kvalitativ ansats. Därför valdes i denna studie en 

kvantitativ ansats för att samla in fler svar.  

 

Samarbete mellan hem och förskola är viktigt och både föräldrar och förskollärares 

uppdrag är att värna om barnets bästa. Vårdnadshavarna vill barnets bästa och  

förskollärarna har i sitt uppdrag enligt Läroplanen, Lpfö 98/16 att verka för det bästa för 

varje barn. Förhoppningen är att denna studie kan bidra med kunskap för båda parter.  
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2 Bakgrund 
Med tron på att människor mår bra i naturen började Friluftsfrämjandet 1892 hjälpa 

svenskar att upptäcka fjällen. Sedan dess har Friluftsfrämjandet vuxit och är idag 

Sveriges största friluftslivsorganisation. Deras mål är att få fler människor att njuta av 

friluftslivet på ett hållbart sätt. Friluftsfrämjandet arbetar också för bevarandet av 

allemansrätten (Friluftsfrämjandet, 2018 08 29). Enligt Drougge (1996:61) är naturen 

anläggningen för Friluftsfrämjandet och därför är allemansrätten en förutsättning. 

Sandell (2002:10) skriver  att omkring sekelskiftet 1900 sågs friluftslivet som en nyttig 

motvikt mot det osunda stadsliv med faror för både själ och kropp. Friluftsliv sågs som 

en del av uppfostran av barn och ungdomar (ibid.). Friluftsfrämjandet arbetar för att 

varje verksamhet ska utarbeta en  miljöplan. De anser att vi måste påminnas om 

återvinning och miljöarbete och arbeta för att det ska bli ett naturligt levnadssätt när 

barnen blir vuxna, (Westerlund, 2007:49).  Drougge (1996:62) framhäver att friluftsliv 

innebär att lära barnen om livet, eftersom miljöarbete är att bevara själva livet. 

Förhoppningsvis vill barnen senare som vuxna leva för att själva bevara liv. 

 

Granberg (2000:35) framhäver att genom medvetet arbete med barnen och i samverkan 

med vårdnadshavarna, kan barnen ges ett bättre förhållningssätt till naturen (ibid.). Det 

är intressant att tänka att det skapas en hållbar utveckling genom denna generation barn, 

som i sin tur lär sina barn ett bättre förhållningssätt till naturen i en långsiktig process. 

Enligt Ericsson (2009:7f) är det just en långsiktig process att påverka attityder och 

värderingar. Grunden läggs hos barnen när de är små i ett tidsperspektiv som sträcker 

sig till vuxen ålder. Våra barn kommer att vara morgondagens beslutsfattare (ibid.). Det 

finns anledning att tro att förskollärare  på I Ur och Skur-förskolor har  möjlighet att 

påverka denna process. Förskollärarna som arbetar inom I Ur och Skur  ges möjlighet 

att gå på olika utbildningar hos Friluftsfrämjandet, bland annat ledarutbildningar och 

utomhusdidaktik. Enligt Westerlund (2007:15) är ledaren medupptäckare och 

medupplevare och detta leder till samhörighet i lärandet och ger ömsesidig respekt 

mellan barn och förskollärare. Att lära tillsammans är en av grundläggande princip i I 

Ur och Skurs ledarskap. 

 

I nästa avsnitt presenteras I Ur  och Skurs utveckling, deras grund för arbetet 

och  utomhuspedagogikens betydelse i förskolans arbete. Detta görs för att läsaren ska 

få  historisk och teoretisk bakgrund om I Ur  och Skur-förskolor. 

 

2.1 I Ur  och Skur 

I Ur och Skur har vuxit fram från friluftsskoleverksamheten där aktiviteterna är 

uppdelade i grupper som skogsknopp (1-2 år), skogsknytte (3-4 år), skogsmulle (5-6 år), 

strövare (7-9 år).  De flesta barn får möjlighet att lära sig åka skidor  och skridskor 

(Drougge,1996:26). Enligt Westerlund (2007:3) genomsyras I Ur och Skurs verksamhet 

av Friluftsfrämjandets verksamhet för barn och Friluftsfrämjandets ledarskapssyn 

(ibid.). 1983 startade de första dagbarnvårdarna i Falun i denna anda. Första förskolan 

inom I Ur och Skur startades på Lidingö 1985 och var ett föräldrakooperativ. Så 

småningom startades även fritidshem inom i I Ur och Skur och 1989 kom den första 

kommunala öppna förskolan I Ur och Skur. De två första kommunala I Ur och Skur-

förskolor godkändes 1992. 1995 startades första skolan I Ur och Skur och 2007 fanns 

det cirka 200 förskolor, familjedaghem, fritidshem och 12 skolor (Westerlund, 

2007:90). Tillsammans med läroplanerna arbetar I Ur och Skur för att: 

• ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla, 

• ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet, 
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• ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och  respekterar allemansrätten, 

• ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen, 

• ge barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen, 

• ge barnen grunden till ett livslångt intresse  för friluftsliv (Westerlund, 2007:4). 

 

Inom I Ur och Skurs pedagogiska idé ligger att barns behov av rörelse, kunskap och 

gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Genom lek och aktiviteter i naturen 

ska barnen få utveckla sin kreativitet, fantasi, motorik, språk och sociala kompetens. 

Barnen ska vidga sin begreppsvärld genom att använda alla sina sinnen. (Westerlund, 

2007:4). 

 

I Ur och Skurs modell är barnet i centrum och cirkeln är indelad i sektorer som visar att 

de är lika viktiga, men Westerlund (2007:11) poängterar att de får ta olika mycket tid i 

anspråk. 

  

 
Figur 1: I Ur och Skur modell för att visa sin förskolepedagogik (Westerlund, 2007: 11). 
 

Enligt Drougge (1996:65f) sker arbetet  inom I Ur och Skur för att ge barnet förtroende 

till eget lärande genom att hela tiden ha barnet i centrum och se dess olika 

utvecklingsnivåer. Barnets emotionella, intellektuella, sociala, fysiska, empatiska och 

estetiska förmågor samt lärande ska stimuleras av förskollärarna (ibid.). Att öka 

motivationen hos barnet, att skapa mening och lust är viktigt både i förskola, skola och 

fritidshem. “Med denna syn på barnet strävar varje I Ur och Skur mot att ha ett 

individuellt lärande för varje barn. Det är viktigt att varje barn blir sett utifrån sin 

personlighet och tränas att bli en del av gruppen” (Westerlund, 2007:12). 

 

Drougge (1996:69) anser att en viktig och central del inom I Ur och Skur är 

föräldrasamverkan. Hemmet och förskolan knyts ihop med föräldrasamverkan. 

Förskollärarnas bild av barnet tillsammans med föräldrarnas  ger ofta en bra helhetsbild 

och leder till ökad förståelse och trygghet för barnet (ibid.). “Föräldrarnas ökade insikt 

och delaktighet i vår verksamhet betyder mycket för hur långt vi kan nå med barnen. 

Sträva efter att skapa ett välkomnande och inbjudande klimat till föräldrarna!” 

(Westerlund, 2007:20). Att skapa naturliga möjligheter och tillfällen som inte känns 

påtvingade och kravfyllda för föräldrarna är viktigt så att de kan vara delaktiga i 

verksamheten (ibid). 
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“Leka är livet!” enligt Westerlund (2007:24) och menar att inlärning, rörelse och glädje 

i leken förenas i regel i samspel med andra vuxna och barn. När barnet behärskar sin 

kropp leder det till självförtroende och leken leder till språklig utveckling och 

inlevelseförmåga. Leken handlar om att förstå världen och livet, och det kan sägas att 

det är vägen till social kompetens. Skogen erbjuder fantastiska möjligheter och olika 

platser lockar  till lek och äventyr. “Barn som tidigt får leka i skog och mark, har 

oändliga möjligheter att utveckla sin lek efter sina behov. I leken blir verkligheten 

begriplig. Omgivningen och naturens rekvisita inspirerar leken, fantasin och 

kreativiteten” (Westerlund, 2007:24). Drougge (1996:71ff) skriver att ge barn god 

självkänsla och glädje är en självklarhet I Ur och Skur. Genom att leka och att ledarna 

är lite tokiga ibland kan detta uppnås. Vidare anser hon att leken är en medveten metod 

att utveckla kunskap hos barn och det främsta pedagogiska hjälpmedlet för ledarna. 

Enligt Westerlund (2007:24) i leken och äventyret uppstår även utrymme för empati och 

frågor kring liv och död naturligt. Som exempel kan ges att samtal sker direkt när någon 

till exempel hittat ett dött djur. I det samtalet finns utrymme för alla att bearbeta känslor 

och empati.  

 

Westerlund (2007:32ff) anser att så många sinnen som möjligt ska stimuleras vid 

inlärning. Enligt Drogge (1996:89) strävar förskollärarna efter att använda naturmaterial 

och naturen som resurs. Barnen bör stimuleras på olika sätt för att hitta de 

uttrycksmedel de tycker om. Rörelse och lek ska genomsyra alla delar, exempelvis 

genom drama, musik, skapande och kultur och det är viktigt att barnen upplever 

aktiviteterna som roliga och positiva (ibid.). “I Ur och Skur har möjligheten att göra det 

som man gjorde förr på ett naturligt sätt. Detta på grund av att mycket skedde med hjälp 

av naturen och i naturen. Vi strävar efter att ta tillvara på vårt svenska kulturarv och föra 

det vidare till barnen” (Westerlund, 2007:39). 

 

2.2  Utomhuspedagogiken 
Bland de joniska naturfilosoferna före Platon och Aristoteles kan man söka 

utomhuspedagogikens bildningshistoriska rötter. Dessa rötter kan vi följa genom 

historien via filosofer och pedagoger som Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Key, 

Piaget, Dewey och Molander (Dahlgren och Szczepanski, 1997:11). Enligt författarna 

betraktas Aristoteles (384-322 f.Kr.) som första biolog i Europa och hans intresse var att 

studera förändringar i naturen. Comenius (1592-1670) förespråkade autentisk miljö vid 

lärande (s.17), Rousseau (1712-1784) poängterade vikten av mötet mellan barnet och 

verkligheten och att leken stimuleras genom direkta erfarenheter. Pestalozzi (1746-

1827) såg våra sinnen som grunden för kunskapsinhämtning. När det talas om 

utomhuspedagogikens rötter ser vi dessa historiska utgångspunkter har stor betydelse. 

(Dahlgren och Szczepanski, 1997:13ff) 

 

I Ur och Skur grundar sin verksamhet på utomhuspedagogik som genomsyrar 

verksamheten.  Szczepanski (2005:90) menar att det är lätt att tro att utomhuspedagogik 

bara handlar om natur och friluftsliv, men det handlar lika mycket om geografi, historia, 

kultur och språk. Utgångspunkten för lärande är en direktkontakt och 

verklighetsförankring och utomhuspedagogiken är, enligt Szczepanski, en process som 

kopplar samman förnuft och känsla. 

 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997:11) utgår utomhuspedagogiken från ett 

erfarenhetsbaserat bildningsideal och det centrala målet är att utbilda till ett ansvar för 

allt levande samt varsamhet mot vår natur och kulturmiljö (ibid.). Brügge och 
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Szczepanski (2002:25) anser att utomhuspedagogiken ska vara ett komplement till den 

traditionella pedagogiken, där lärandet oftast sker inomhus och att utomhuspedagogiken 

bör ses som en naturlig del i all undervisning. Szczepanski (2007:10f) framhäver att 

minneskapaciteten ökar, dessutom införlivas språkliga begrepp  genom direktkontakt 

med verkligheten (ibid.). En definition av vad utomhuspedagogik innebär har skrivits av 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) och lyder: “Utomhuspedagogik är ett 

förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (NCU, 2017). 

 

Brügge (2002:53) anser att något som kan förstöra en hel utevistelse är att inte vara 

varm, torr och mätt. Detta är tre förutsättningar för att trivas och må bra under en 

naturupplevelse. Fylls inte dessa tre förutsättningar blir vistelsen lätt en negativ 

upplevelse. 

 

Szczepanski (2007) har utarbetat en lärandemodell för att visa att allt lärande utomhus 

är beroende av ett komplicerat samspel mellan lärmiljön, aktiviteten, det sociala 

samspelet i den stora och lilla gruppen, personlig och social utveckling och hur vi mår i 

vår lärmiljö. Hälsan är avgörande och omsluter allt för vårt välbefinnande och vår vilja 

att lära. “Ett friskt landskap ger friska människor” (Szczepanski, 2007:27).  

 

 
Figur 2: Lärandemodellen (Szczepanski, 2007) 

 

Figur 2 illustrerar utomhuspedagogikens ställning i förhållande till fyra områden:  

1. Personlig och social utveckling. Detta område omfattar förstärkning av 

gruppkänslan, att komma över fysiska och mentala hinder samt trygghet genom 

grupprelaterade och enskilda samarbetsövningar. 

2. Utomhusaktiviteter. Denna parameter innehåller koppling av undervisningens 

innehåll och begreppsbildning till ämnen och teman utifrån mål och 

styrdokument. 

3. Miljöundervisning. Detta område omfattar ekologi, överlevnadsfrågor, lärande 

för hållbar utveckling, lokalt och globalt resursutnyttjande, naturvetenskap och 

det estetiska området. 

4. Hälsa. Denna övergripande sektor innehåller medvetandeökning  om den fysiska 

och psykiska hälsans betydelse för lärandet. 

Med denna modell visar Szczepanski (2008:56) att det är betydelsefullt att skapa 

kommunikativa ytor mellan olika ämnen, dvs att de olika sektorerna går i varandra och 

påverkar varandra. 
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3 Tidigare forskning 
Denna studie bidrar med kunskap  om vad som ligger till grund för vårdnadshavarnas 

val  av utomhusförskola för sina barn. Här nedan presenteras  tidigare forskning som 

mer allmänt behandlar vilka faktorer vårdnadshavarna tycker är viktiga i  förskolor. 

Vidare i arbetet nämns begreppet föräldrar för att det står i litteraturen. Vårdnadshavare 

är ett nyare begrepp och detta används i studiens undersökning.  

 

3.1 Val av förskola 

Kjellman (2001:19) har undersökt om föräldrars val av skolor  mellan 1994-1996 och 

deras syn på valen. Hon poängterar i sin avhandling att  föräldrar som väljer en annan 

förskola än den som tilldelats av kommunen, väljer en förskola som ligger närmare 

hemmet, medan de som väljer en som ligger längre bort gör det tack vare förskolans 

särskilda profil eller inriktning (Kjellman, 2001:188ff). 

 

Sundell och Bennet (1992:1ff) har gjort en undersökning som syftar till att ta reda på 

vad som styr föräldrarnas val av barnomsorg. Undersökningen visar  att föräldrarna 

väljer barnomsorg efter sin egen erfarenhet av barnomsorg i den egna barndomen. Vissa 

föräldrar nämnde personaltäthet och kompetens som motivering till valet av 

barnomsorg. Socialgruppstillhörighet påverkade valet indirekt genom vilken 

barnomsorg föräldrarna själv haft. Enligt undersökningen påverkas föräldrarnas val av 

barnomsorg även av vänners och bekantas val. 

 

Skolverket (2013:70f) gjorde en undersökning om föräldrars val av förskola och 

jämförde kommunala och fristående förskolor med varandra när det gäller föräldrarnas 

val. I undersökningen frågades också efter föräldrarnas uppfattning om förskolornas 

arbete med läroplanen. 14 procent av föräldrarna svarade att de inte visste om förskolan 

arbetar utifrån läroplanen medan 73 procent ansåg att deras barns förskola arbetar i 

ganska hög utsträckning enligt läroplanen och cirka tre procent tycke att förskolan 

arbetar utifrån läroplanen i mycket låg utsträckning. Kännedom om att läroplanen i 

förskolan finns varierade i landet. 97 procent av föräldrarna visste att den finns i den 

kommun där kännedomen var störst och 70 procent i den kommun där kännedomen var 

lägst.  

 

Skolverket (2013:76ff) visar att de viktigaste faktorerna vid val av förskola är närheten 

till hemmet, personalen samt inne- och utemiljön. Det finns vissa skillnader 

mellan  kommunala och fristående förskolor när det gäller föräldrarnas svar på frågan 

om vilka de viktigaste faktorerna är vid valet av förskola. Det framgår att den viktigaste 

faktorn vid valet av verksamhet är närheten till hemmet, något 65 procent anser i 

kommunal förskola jämfört med 46 procent i fristående förskola. I frågor med faktorer 

som berör personalen respektive miljön har föräldrarna lagt ungefär lika stor vikt. När 

det gäller barngruppens storlek anser två av fem föräldrar  i fristående förskola att det är 

en av de tre viktigaste faktorerna jämfört med en av fem i kommunal förskola. En 

tredjedel av föräldrarna i fristående förskolor anser att profil/inriktning/pedagogik är 

viktigt jämfört endast 12 procent i kommunal förskola. Detta visar att de fristående 

förskolorna har en större andel föräldrar än kommunala, som anser att verksamheten 

uppfyller deras behov och önskemål i mycket hög grad. Nästan 90 procent av samtliga 

föräldrar anser att barnets trygghet, miljön (ute- och innemiljön), säkra lokaler och 

personalen uppfyller deras önskemål och behov på dessa områden (ibid.). 
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3.2 Utomhuspedagogik 

I Ur och Skur-förskolor arbetar med utomhuspedagogik, därför är det viktigt att lyfta 

fram tidigare forskning om detta. I detta avsnitt presenteras viktiga faktorer rörande 

utomhuspedagogik av olika författare. 

 

Szczepanski (2008:42) beskriver i sin avhandling som handlar om att fastställa 

utomhuspedagogikens kärna, att respondenterna anser att olika platser för lärandet har 

betydelse. Samspelet med omgivningen utomhus ger undervisningen en tydligare 

verklighetsanknytning och skapar en stödjande lärmiljö i växelverkan med ett 

klassrumsbaserat lärande. 

 

Schubert-Peres et al. (2017)  redogjorde för föräldrars uppfattning om naturen som en 

plats som erbjuder “affordance” som barn får tillgång till (ibid.). ”Affordance” är ett 

begrepp som började användas  i barndomsforskningen på 1980-talet. Oavsett av vem 

eller hur den nuvarande situationen eller miljön har konstruerats eller planerats betonar 

affordance det som verkar meningsfullt ur ett barns perspektiv (Affordance, 2017, 22 

maj).  Exempelvis handlar Affordance om att  nyttja resurserna till sådant man inte tänkt 

från början. Om vi på en innergård bygger en kiosk, är meningen med kiosken att 

barnen ska leka just kiosk - det är syftet för bygget. I naturen kan till exempel en krokig 

tall användas till kiosk. Syftet med tallen är ju inte just det, men barnen skapar en 

mening utanför de ramar man tänker kring ett träd.  

 

Schubert-Peres et al. (2017) beskriver en undersökning som gjordes i en offentlig park i 

Florianópolis i Brasilien. Där intervjuades 105 föräldrar ansikte mot ansikte, guidade av 

öppna och slutna frågor, om 26 affordances. Resultatet visade att föräldrar lyfte fram 

resurser som träd, gräs och sand och platser som en lagun, som exempel på affordances 

som kan nås av barn. Författarna lyfter fram att sådana resultat styrker andra studier 

som har identifierat användningen av naturen i barnens lek. Enligt författarna spelar 

föräldrarna en roll som medlare av barns relation till naturen. Föräldrarna är de som 

väljer platser som ska besökas av barnen och som övervakar barnens 

aktiviteter.  Naturresurser som är identifierade av föräldrar och som möjliggörs av 

affordances kan betraktas som indikatorer av naturens potential som ett 

mikroutvecklingssammanhang, där naturens fysiska attribut deltar i barnens 

lekintressen. Resultatet av denna forskning visar att föräldrarna uppfattar att 

naturegenskaper stödjer en mångfald av lek, affordances eller lekmöjligheter för barn. 

 

Nyhus Brautes och Bangs (1997:160) projekt handlar om att utveckla arbetssätt och 

material som kan hjälpa skolor, fritidshem och förskolor i olika miljöer att använda 

naturen i det pedagogiska arbetet och att motivera personalen. De har valt ut olika 

miljöer och  menar att alla kan finna något som passar i alla miljöer. Enligt författarna 

kan barn i naturen se möjligheter och uppfatta utmaningar på ett annat sätt än vuxna. 

Exempelvis är det svårt för vuxna att se de potentiella slottet i skogen eller att få ideén 

att rida häst på en stock. Författarna anser att det är viktigare att uppleva naturen istället 

för att lära sig fakta (Nyhus Brautes och Bangs 1997:26f).  

 

Avanthi et al. (2016)  beskriver en undersökning i Big Seattle-området, utförd på 12 

förskolor. Denna undersökning kartlade föräldrarnas uppfattningar och kunskaper om 

utomhuslektid i barnomsorgmiljö. I området där forskningen gjordes rekommenderades 

utomhuslek 60 minuter per dag. Resultaten visade att många respondenter inte visste 

hur mycket tid deras barn spenderade utomhus, men samtidigt ville de att deras barn 

skulle få mer tid utomhus. De tyckte att det var viktigt att barnen lekte utomhus. 
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Föräldrarna ansåg att dålig väder såsom regn, kyla och förberedelse av väderlämpliga 

kläder var ett hinder för utevistelse. Enligt författarna behöver kommunikationen 

uppmuntras bland föräldrar och barnomsorgspedagoger för att främja 

utomhusmöjligheter som är viktiga för barns utveckling och hälsa. 

 

3.3 I Ur och Skur 

Änggård (2012:ff) har undersökt hur platser i naturmiljö används i I Ur och Skur-

förskolans vardagliga verksamhet. Med naturmiljö menar hon miljö som inte är skapad 

av människor. Genom videoobservationer har Änggård analyserat barns lek i 

naturmiljöer. Analysen visar att naturmiljöer och skogens material ger speciella 

förutsättningar för barnens lek. Exempelvis ändras platserna tack vare skiftande årstider 

och olika platser förknippas med  olika aktiviteter. I låtsaslekar används skogen för att 

symbolisera olika rum och andra kulturella platser och vissa platser får sina betydelser 

genom de utforskande och motoriska aktiviteter de inbjuder till. 

 

Sjöstrand Öhrfelts (2015:19) studie syftar till att diskutera och problematisera den 

idealiserade bild av utomhuspedagogik och uteförskola som hon menar föreligger i 

relation till de yngre barnen. Hon tar upp att barnen på I Ur och Skur förskola vistas i en 

miljö som leder till mindre smittspridning. Luftvolymen är nästan oändlig och barnen är 

inte så nära varandra hela tiden. Vidare tar hon upp att barnen på I Ur och Skur förskola 

får leka i en rytm som kan leda till mindre stress. Författaren tar upp att ett viktigt 

argument om utomhuspedagogik är att barn kan lämna sina sociala förutsättningar 

när  de kommer ut i naturen och går djupare in i att upptäcka både sig själva och olika 

ämnesrelaterade innehåll med hjälp av naturen. Vidare skriver hon att naturen framställs 

som en värderingsfri plats, lika tillgänglig för alla och öppen för aktivitet och 

användning. När barn vistas i naturen och på uteförskolan är miljön “okönad”och 

aktiviteterna är mindre genusbundna (Sjöstrand Öhrfelts, 2015:119ff). 

 

Änggård (2014:9ff) beskriver  sitt forskningsprojekt där syftet var att undersöka hur 

barn, föräldrar och personal talar om och använder sig av natur på en förskola som 

arbetar med I Ur och Skur- pedagogik. Enligt Änggård är god motorik och hälsa viktiga 

för  föräldrarna. Föräldrarna anser att barnen håller sig friska genom att vara utomhus 

mycket, vilket är hälsosamt. Många av föräldrarna anser att genom att leka i naturmiljö 

utvecklar barnen stor fantasi och kreativitet. Vidare skriver författaren att många 

föräldrar tycker att det är bra att barnen får faktakunskaper om naturen, ibland kan de 

mer än föräldrarna. Föräldrarna påpekar att miljöaspekter är viktiga och att det är bra att 

barnen lär sig att vara rädda om miljön och får respekt för den. Vidare uttrycker 

föräldrar att barnen leker bättre tillsammans ute och anser att miljön bjuder in till mer 

könsneutrala lekar. Författaren skriver att vissa föräldrar anser att vi är inomhus för 

mycket och rör oss för lite i dagens samhälle. Utomhusförskolor är ett bra alternativ och 

kompenserar för negativa aspekter i det urbana livet. Vidare framhäver hon att några 

andra föräldrar tar upp utomhuspedagogiken som motvikt mot kommersialism och 

materialism. Många av föräldrarna vill att deras barn ska få en bra relation till naturen, 

eftersom de själva har positiva minnen av att leka i naturmiljö. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Här nedan presenteras Bronfenbrenners utvecklingsekologi  som en teoretisk 

utgångspunkt.  

 

Imsen (2006:73) skriver att Bronfenbrenner har utvecklat sin teori ända sedan 70-talet. 

Bronfenbrenner anser att barnen måste studeras i det naturliga sammanhang där de hör 

hemma för att vi ska förstå barnens utveckling. Han benämner detta ekologiskt 

angreppssätt. 

 

Världen över har hans teoretiska perspektiv börjat få genomslagskraft bland 

utvecklingsforskare. Det är en övergripande teoretisk modell som hjälper oss att förstå 

avgörande och viktiga förhållanden i miljön när vi vill främja en individs utveckling till 

en harmonisk, kompetent och en duglig person. Termen ekologi väljer Bronfenbrenner 

för att beteckna skillnaden mellan sin ansats och tidigare utvecklingspsykologisk 

forskning och socialisationsforskning (Andersson, 1986:8ff). 

 

Bronfenbrenner har utvecklat en ekologisk modell där han sätter den enskilda individen 

i centrum. Mikronivån består av de miljöer som individen direkt ingår i: familjen, 

skolan, grannskapet och kamratgruppen. Barnet är en del av ett nätverk av relationer 

som består av barnet, familjemedlemmarna, läraren och de roller de spelar. Nästa 

analysnivå är  mesonivån. Här studeras flera närmiljöer samtidigt och samspelet mellan 

dem. Barnet bär med sig erfarenheter från olika närmiljöer och för dem är det en 

integrerad helhet. Att analysera på mesonivå är att studera hur förändringar i en miljö 

leder till förändringar i en annan. Exosystemet omfattar de samhällskonstellationer som 

barnet inte direkt är inblandat i, men som ändå påverkar barnet. Exosystemet består av 

formella eller informella samhällsinstitutioner som verkar  på lokalsamhällets nivå och 

ingriper i den enskildes värld, direkt eller indirekt. Makrosystemet består av 

överbyggnader på samhällsnivå, exempelvis det ekonomiska systemet, 

utbildningssystemet, social- och hälsovården, rättsväsendet och det politiska systemet. 

Ordningar och bestämmelser berör alla barn på mikronivå och samspelet 

där.  Bronfenbrenner ser miljöerna som länkade system där det ena innehåller det andra, 

ungefär som ryska dockor eller kinesiska askar (Imsen, 2006:74ff). 

 

  
Figur 1: Bronfenbrenners ekologiska modell (Imsen, 2006: 74, modifierat efter  Andersson 

1980: 27) 
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Bronfenbrenners modell säger att vi måste ta hänsyn till många förhållanden samtidigt 

den är ett användbart verktyg vid analys av barns miljö. I förskolans kontext är mikro- 

och makronivån mer aktuellt, men studien omfattar alla nivåerna och för  att se helheten 

analyseras alla nivåerna.  

 

Enligt Imsen (2006:78) är Bronfenbrenners modell ett bra verktyg för att analysera 

barns och ungas uppväxtmiljö och se det i ett helhetsperspektiv. Enligt modellen ska vi 

ta hänsyn till många förhållanden samtidigt och undvika förenklade förklaringar av en 

elevs situation. Vidare tar författaren upp att för att förstå villkoren för barns utveckling, 

får man se till barnets biologiska och psykologiska förutsättningar, sociala och fysiska 

miljöförhållande och det samspelssituation barnen befinner sig i, präglar barnets 

uppväxtförhållanden. 

 

Imsen (2006:72) anser att Bronfenbrenner är den som starkast har poängterat att barns 

utveckling ska ses i hela sitt sammanhang. Uppväxtmiljö, biologiska faktorer och 

psykologisk utveckling  måste betraktas samtidigt. Vidare framhåller författaren att 

Bronfenbrenner är särskilt kritisk till den typ av utvecklingspsykologi som inte betraktar 

miljön och det sociala samspel barnen deltar i,  utan bara ser barnen som individer.  
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vad som ligger till grund för vårdnadshavarens val 

av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till förbättrat samarbete 

mellan förskola och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till förbättringar inom 

verksamheten.  
 

5.2 Frågeställningar 

1. Hur fungerar utomhusförskolans verksamhet? 

2. Vad ligger till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur-förskola? 
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6 Metod 
Här nedan presenteras metodval och hur undersökningen gjordes. Vidare följer en 

beskrivning av vilka datainsamlingsmetoder som valts, hur arbetet genomfördes och 

vilka analysmetoder som användes. I denna studie används enkätstudien för att uppnå 

syftet med undersökningen. 

 

6.1 Metodval 

Undersökningen riktar sig till vårdnadshavare. För att få mer  kunskap från 

vårdnadshavarna användes en kvantitativ ansats. Enligt Patel och Davidson 

(2011:56)  görs en surveyundersökning på en stor men avgränsad grupp med hjälp av 

till exempel frågeformulär.  Även Björkdahl Ordell (2017:85) lyfter fram det positiva 

med att använda enkät för att nå många personer på kort tid (ibid.). Kvantitativ ansats 

valdes eftersom  den metoden ger möjlighet att hämta mer information från fler 

vårdnadshavare än att göra intervjuer. Enkätformuleringen gjordes med både 

strukturerade och ostrukturerade frågor.  Detta gjordes för att respondenterna skulle få 

möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar kring utomhusverksamhet. Enligt 

Trost och Hultåker (2016:58) är strukturering i huvudsak två skilda företeelser. Då 

frågorna har fasta svarsalternativ används termen strukturerad, om frågorna är öppna 

benämns de ostrukturerade (ibid.). Syftet med studien var att undersöka vad som ligger 

till grund för vårdnadshavarens val av utomhusförskola. Enkätfrågorna formulerades på 

detta sätt för att lyfta fram vårdnadshavarnas kunskap om verksamheten, hur mycket de 

visste och vad som var viktigt. Samarbete mellan hem och förskola är viktigt och 

vårdnadshavarens synpunkter är viktiga för att det i allmänhet kan leda till förbättringar 

inom verksamheten. Frågorna om personliga uppgifter, social status, utbildningar o.s.v. 

valdes bort för att det inte var  arbetets syfte. 

 

6.2 Datainsamling 

I den här studien samlades data in genom enkäter (se bilaga 2). Enkäterna delades ut 

tillsammans med missivbrevet som hänger ihop med frågeformuläret. Enligt Trost och 

Hultåker (2016:110) försvinner inte missivbrevet om det hänger samman  med 

frågeformuläret och respondenterna kan gå tillbaka och se information vid behov (ibid.). 

Valet att dela ut enkäterna själv gjordes för att få större svarsfrekvens, då möjligheten 

fanns att förklara hur viktiga deras svar var. Svarslådorna lämnades på förskolorna med 

sista datum på, när enkäterna delades ut. Efter utsatt tid hämtades lådorna  för analysen. 

Enligt Björkdahl Ordell (2017:89) finns det många fördelar med att själv dela ut 

enkäten. Forskaren finns där för att svara på frågor och har kontroll över hur enkäterna 

lämnas (ibid.). Efter en vecka hämtades svarslådorna tillbaka för analys. Innan lådorna 

hämtades skickades en påminnelse till alla vårdnadshavare.   
 

6.3 Urval och genomförande 

Två I Ur och Skur-förskolor tillfrågades om möjlighet att där utföra undersökningarna. 

Förskolecheferna gav tillåtelse och enkäterna delades ut personligen under två dagar. 

 

Undersökningen baseras på bekvämlighetsurval. Enligt Denscombe (2009:39f) har de 

forskare begränsade resurser till sitt förfogande och väljer därför det mest fördelaktiga 

alternativet om det finns flera likvärdiga alternativ att välja mellan. Författaren tar upp 

att det är viktigt att använda en urvalsram och denna ska innehålla en aktuell 

förteckning över alla som kan ingå i undersökningen (ibid.). Den här studien gjordes på 

två I Ur och Skur förskolor som ligger i olika kommuner i Skåne. Undersökningen 
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riktar sig  till vårdnadshavare. Båda förskolorna är medlemmar i friluftsfrämjandet. En 

av förskolorna är en ideell förening som bedriver förskola och det innebär att 

föräldrarna har ansvaret för ekonomi och är också arbetsgivare. Verksamheten drivs av 

en styrelse bestående av föräldrar och förskolechef. Den andra förskolan är en 

kommunal förskola. Om förskolorna är privata eller kommunala har inte någon 

betydelse i studien eftersom syftet inte var att jämföra förskolorna eller 

vårdnadshavarnas svar med varandra. Studien riktar sig mot utomhuspedagogik och 

båda förskolorna har denna profil. 

 

För att analysera den insamlade datan gjordes en bortfallsanalys för att se vilken 

svarsfrekvens det blev. Enligt Trost och Hultåker (2016:147) ska  det göras innan man 

på allvar börjar analysera datan (ibid.). Efter bortfallsanalysen numrerades alla enkäter 

för att kunna sammanställa svaren och kunna gå tillbaka vid behov. Svaren från 

vårdnadshavarna på båda förskolorna redovisas tillsammans. Syftet är inte att jämföra 

förskolorna. Det är vårdnadshavarnas inställningar som är viktiga och möjligheten att 

hitta mönster i deras svar, det vill säga varför de väljer utomhusverksamheten. Ibland 

har det förekommit skillnader i resultat hos förskolorna och vid de tillfällena har 

skillnaderna nämnts i resultatredovisningen. 

 

För att redovisa svaren från samlad data används diagram, tabell och beskrivningar 

eftersom att enkäten innehåller både öppna och slutna frågor. Enligt Bryman (2011:323) 

är diagram en av de vanligaste metoderna för kvantitativa data. Fördelen med diagram 

är att de är lätta att tolka och förstå. Denscombe (2009:352) lyfter fram att en 

huvudsaklig fördel med tabeller är flexibiliteten eftersom de kan användas med alla 

typer av numerisk data. Lantz (2014:58) framhäver att man noggrant ska överväga hur 

datamaterialet presenteras. Det viktigaste är att läsaren ska kunna ta till sig resultatet på 

ett lätt och bra sätt.  
 

6.4 Bortfallsanalys 

Enligt Trost och Hultåker (2016:147) bör bortfallsanalys göras innan materialet 

bearbetas om svarsfrekvensen inte är mycket hög. Bryman (2011:231) anser att en 

svarsfrekvens över 85 procent är utmärkt, 70-85 procent är bra, 60-70 procent är 

acceptabelt, 50-60 procent räknas som knappt godkänt och under 50 procent är 

oacceptabelt (ibid.). Totalt delades 54 enkäter ut till vårdnadshavarna. På förskola A 

delades 31 enkäter ut och 22 stycken kom tillbaka. På förskola B delades 23 enkäter ut 

och 8 stycken kom tillbaka. Totalt kom 56 procent av enkäterna tillbaka och det betyder 

att undersökningen är knappt godkänd. Varför det blev detta resultatet är svårt att veta. 

Det kanske kan bero  på att enkäterna delades ut vid skolavlutningen nära midsommar. 

Tidpunkten var inte den bästa att göra surveyundersökningen på. Svarsfrekvensen 

skiljer sig mellan förskolorna och det kan möjligen bero på att det individuella 

engagemanget skiljer sig vid de två förskolorna. På båda förskolorna hade en del 

familjer redan tagit semester och det innebär att alla heller inte kunde delta i 

undersökningen.  

 

6.5 Etiska överväganden 

För att etiskt skydda personernas integritet och förskolornas anonymitet var enkäterna 

helt anonyma. De innehöll inga personliga uppgifter såsom namn, telefonummer, ålder 

och de ska inte heller i efterhand gå att spåra till enskilda personer. Förskolornas namn 

har fingerats och benämns med bokstav A och B. För att analysera data valdes  att 

numrera varje enkät med E1, E2 och så vidare. Studien garanterar anonymitet 
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och   förhoppningsvis blev respondenterna mer ärliga när de svarade på frågorna och 

kunde svara i lugn och ro. 

Enligt Björkdahl Ordell (2017:26f) är det viktigt att de fyra etiska reglerna från 

Vetenskapsrådet ska uppfyllas oavsett vilken undersökning man gör. Det första kravet, 

informationskravet innebär att forskningsuppgiftens syfte ska delges alla berörda. 

Samtyckeskravet, det andra etiska kriteriet, innebär att undersökningens deltagare har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet, det tredje kravet, 

innebär att alla personuppgifter  om alla deltagande ska förvaras på ett sätt så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Det sista kriteriet, nyttjandekravet, innebär att alla 

insamlade data endast får användas för forskningsändamål (ibid.). I undersökningen 

kom alla fyra kraven att uppfyllas. Respondenterna blev informerade om forskningens 

syftet, alla deltog frivilligt, inga personliga uppgifter förekommer och insamlade data 

används bara för denna studie. 

 

6.6 Metoddiskussion 

Enligt Denscombe (2009:424) är kvantitativ metod är att föredra till större mängder 

respondenter och stora datamängder. Metoden är inte tidskrävande för respondenterna, 

men den ger mycket data på kort tid via enkäter. Resultatet av kvantitativa data baseras 

på siffror och inte på forskarens bedömningar, vilket ökar studiens trovärdighet. 

Författaren anser att det innebär hög tillförlitlighet att det blir samma resultat varje gång 

instrumentet används och att det beror på variation i mätobjektet om det blir variationer 

i resultaten.  
Enkätundersökning gav  möjlighet att få mer fakta om undersökningsområdet även om 

svarsfrekvensen bara var 56 procent. I detta fallet innebär det 30 deltagande 

vårdnadshavare och att intervjua dem hade blivit ett för stort arbete. Att svarsfrekvensen  

var låg kan bero på tidsbrist eftersom att undersökningen var nära midsommar. Det kan 

också bero på enkätformulering  och med detta menas att frågorna i enkäten kanske var 

felformulerade. En pilotstudie hade möjligen kunnat förbättra någon frågeförmulering. 

När enkäterna var insamlade tillfrågades några respondenter  om det var svårt att fylla i 

enkäten och svaret blev ”nej” i samtliga fall. 
Trost och Hultåker (2016:74) varnar för öppna frågor i enkäter. De anser att det tar tid 

att arbeta med svaren, ofta är de oläsliga eller innehåller endast stödord. Det kan också 

ha att göra med de svarandes synsätt och beteende. Om de svarande tycker att det är 

besvärligt att formulera sig skriftligt är det lätt att låta bli att skriva något (ibid.). I denna 

undersökning var det tre respondenter som inte svarade på de öppna frågorna och det är 

svårt att veta varför. Valet att använda öppna och slutna frågor i enkäten gjordes för att 

få fördjupade svar och med detta kompletterades undersökningen med 

vårdnadshavarnas egna ord. Denscombe (2009:220f) skriver att variation i frågorna har 

två möjliga fördelar; dels förhindrar det att de svarande blir uttråkade och dels att de 

inte fastnar i ett visst svarsmönster. I de öppna frågorna ges  respondenten själv 

möjlighet att formulera svaret. Nackdelen med öppna frågor för forskaren är att det 

kräver mycket tid för analys innan de kan användas. Bryman (2011:244) anser att öppna 

frågor ger utrymme för sådana oförutsedda svar eller reaktioner som forskaren inte 

kunnat föreställa sig.    

Denscombe (2009:226) anser att frågeformulär ger standardiserade svar om alla 

respondenter får samma frågor  och inga variationer har förekommit. Detta nämns som 

en fördel med frågeformulär och att data har påverkats av interpersonella faktorer  inte 

är sannolikt (ibid.). Att konstruera enkäten så att validitet uppnås kan ta tid för att lyckas 

mäta det man faktiskt ville mäta (Lantz 2014:42). Vidare skriver författaren att validitet 
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är graden av giltighet i en studie. Enligt Denscombe (2009:425) handlar begreppet 

validitet om hur data visar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande 

frågorna. Enligt Bryman (2011:162) är validitet frågan om hur ett mått verkligen mäter 

vad det är avsett att mäta (ibid.). För att stärka studiens validitet utformades enkäten så 

att det var helt anonymt  att deltaga för att vårdnadshavarna skulle känna trygghet och 

att kunna vara ärliga. Frågorna formulerades så att frågeställningarna kunde besvaras. 

Frågorna omformulerades flera gånger tills de  godkändes av handledare. Svaren som 

har framkommit i enkäterna visar att vårdnadshavarna förstått frågornas innehåll. 

Förhoppningsvis  representerar svaren i relativt hög utsträckning de flesta 

vårdnadshavares åsikter inom I Ur och Skur-förskolor.  Frågorna i enkäten formulerades 

för att kunna gå på djupet  och få större förståelse för vårdnadshavarnas kunskaper om 

verksamheten.   
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7 Resultat 
Här presenteras resultat från enkätundersökningen på två I Ur och Skur-förskolor i olika 

kommuner.  

 

7.1 Frågor och svar 

Enkäterna bestod av 10 frågor, fyra av dessa var öppna. Övriga frågor var slutna och två 

av dessa hade följdfrågor. Resultatet av frågorna visas i cirkeldiagram och tabeller. 

Under varje diagram och tabeller förtydligas svaren.  Öppna frågor beskrivs i löpande 

text med citat  för att levandegöra svaren. Vad respondenterna säger är viktigt men 

viktigt är också hur de säger. Sammanfattningen på de öppna frågorna förtydligas i 

tabeller. 

 

 

 

 
Diagram 1: På vilket sätt fick du/ni veta att er utomhusförskola fanns? 

62 procent av respondenterna svarade att det fick veta om sin utomhusförskola av en 

bekant/vän. 26 procent av dessa respondenter har även svarat att den ligger där de bor, 

och bara en av dessa respondenter sökte även aktivt själv. 9 procent av respondenterna 

fick information om förskolan genom internet. Respondenterna beskriver hur de hört 

talas om förskolan: “Genom andra föräldrar i BVC:s mammagrupp, de hade äldre barn 

som gick på utomhusförskolan och var väldigt nöjda. Dessutom besökte förskolechefen 

vår mammagrupp på BVC” (E4) och “Granne som hade barn där” (E5). 

 
 

 
                      

Genomen 
bekant/vän

62%

Genom 
internet

9%

Den ligger där vi bor
26%

Sökt aktivt själv
3%
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Diagram 2: Är du/ni medlemmar i Friluftsfrämjandet? 

Respondenterna på förskola A svarade nej på denna frågan. Detta svaren visade snarare 

att vårdnadshavarna inte var medlemmar i Friluftsfrämjandet och inte heller visste att 

barnen automatisk blir medlemmar när barnen får plats vid en I Ur och Skur-förskola. 

Förskolan betalar medlemskap för barnen, detta sker automatiskt och vårdnadshavarna 

har uppenbarligen inte fått den informationen. På förskola B är det bara en familj som  

är medlem  i Friluftsfrämjandet och en vårdnadshavare som inte vet om barnet är eller 

inte är medlem.  Det var intressant att så tydligt se att medlemskap i Friluftfrämjandet 

inte kunde kopplas till vårdnadshavarens val av förskola.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, barnet
17%
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Nej
77%
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Diagram 3: Visste du/ något om utomhusförskolans verksamhet innan ni valde förskola? 

Över hälften av respondenterna ansåg sig delvis veta något om utomhusförskolans 

verksamhet innan de valde förskola.  Vissa av dessa respondenterna visste att barnen var 

mycket ute, att de lär sig om naturen, att utemiljön är bra och att förskolan har bra 

pedagoger, att föräldrarna får inflytande. 20 procent visste mycket om förskolans 

verksamhet innan de valde förskola. Resultatet visar att 23 procent inte visste någonting 

om förskolans verksamhet.  

Respondenterna kommenterade:  
• “Inte mer än att mycket av verksamheten var utomhus” (E3).  

• “Visste om att barnen var ute mycket, lärde sig om naturen, dagar på kullaberg, bra 

pedagoger, föräldrainflytande” (E6). 

• “Genom våra vänner visste vi om förskolan, björkeröd- att de är ute i alla väder, sover 

ute osv. samt att just vår förskola är ett föräldrakooperativ” (E15). 

• “Genom besök på skolan och läst på hemsidan” (E12). 

• “Jag hade hört om förskolan och sökte mer information på nätet” (E13).  

 

Även om frågan inte var korrekt formulerad och skulle varit en  ja/nej fråga, förstod 

vårdnadshavarna frågans innehåll och bidrog med extra information.  
 

 

Tabell 1: Hur ser du/ni på barnens utevistelse?  

Underfrågor Stämmer 

helt (%) 

Stämmer 

mycket 

(%) 

Stämmer 

delvis (%) 

Total 

(%) 

Det är viktigt att de är ute och rör på sig       90 10 -- 100 

Det är bra för barnets hälsa 87 13 -- 100 

Det är viktigt att det bedrivs utomhuspedagogik 83 14 3 100 

 

Denna frågan är uppdelad i tre underfrågor som berör rörelse, hälsa och 

utomhuspedagogik. De flesta  respondenterna har svarat att dessa områden är viktiga för 

utevistelse (se tabell 1). 
 

 

Mycket
20%

Delvis
57%

Ingenting
23%
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Tabell 2: I Ur och Skur arbetar efter vissa mål och riktlinjer. Hur anser du/ni att er 

utomhusförkola uppfyller:  

Underfrågor Stämmer 

helt (%) 

Stämmer 

mycket (%) 

Stämmer 

delvis (%) 

Total 

(%) 

Att alla barn ska få positiva upplevelser av att 

vistas i naturen 

 

      83 

 

      17 

 

      -- 

 

  100 

Att barnen ges möjlighet till utevistelse i olika 

miljöer 

 

      70 

 

      27 

 

      3 

 

  100 

Att barns nyfikenhet och lust att lära väcks  

      80 

 

      17 

 

      3 

 

  100 

Att barnen ges kunskap om naturen och lär dem 

att vara rädda om den 

 

     83 

 

      14 

 

      3 

 

  100 

Att barnen ska vara lyhörda för naturens 

förändringar 

 

      50 

 

      37 

 

      13 

 

  100 

Att erbjuda en bred verksamhet som är rolig och 

lärorik inom olika områden som t.ex. språk, 

motorik, social och skapande utveckling 

 

      64 

 

      33 

 

      3 

 

  100 

 

Att ha samarbete mellan föräldrar, barn och 

personal 

 

      65 

 

      28 

 

      7 

 

  100 

 

 

Denna frågan är uppdelad i sju underfrågor som berör I Ur och Skur mål och riktlinjer. 

De flesta respondenterna är överens om att deras förskolor uppfyller dessa mål och 

riktlinjer och detta visar att de vet hur verksamheten fungerar. Några av respondenterna 

svarade att det stämmer delvis under vissa mål och riktlinjer och detta syns i tabell 2.  
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Diagram 4: Är du/ni nöjd med den utevistelse ditt/dina barn har idag? 

 

 

Resultatet visar att nästan alla respondenter är mycket nöjda med sina barns utevistelse 

för närvarande. Endast 10 procent är delvis nöjda och ingen är missnöjd. I 

respondenternas kommentarer syns tydligt att förskolorna har olika utemiljö. 

Respondenten på förskola B som delvis är nöjd uttrycker sig: “Hade gärna sett fler 

miljöbyten t. ex. promenera till annan skog, byta aktiviteter, hyra in lådcyklar” (E29). 

På förskola A har flera respondenter uttryckt sig positivt om den varierande miljön, att 

barnen sällan är sjuka och att förskolan har fantastisk personal. En av respondenterna 

kommenterar: “Jag förstår på mitt barn att man inte bara är ute: barnen lär sig saker 

med, något jag tror är viktigt för framtida kunskapsinhämtning. Nyfikenheten 

utvecklas  av att lära sig saker” (E4). En av respondenterna är mycket nöjd med 

utevistelsen, men anser: “Kan dock tycka att vissa kalla dagar bör man vara inomhus. 

T.ex. när något barn inte vill ha vantar  och fryser om händerna” (E21).  

 

Denna fråga skulle kunna erbjudas som ja- och nejfråga. Anledningen till att erbjuda 

alternativ (mycket, delvis och inte alls) i frågan var för att vårdnadshavarna skulle 

kunna skriva kommentarer som i sin tur kunde bidra till förbättringar inom 

verksamheten.  Svaren visar att vårdnadshavarna förstod frågan och det har framkommit 

olika kommentarer, se ovan.   

 

 

Mycket
90%

Delvis
10%
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Diagram 5: När du/ni valde förskola ur vems perspektiv tänkte du/ni? 

Resultatet visar att barnet stod  i fokus vid val av förskola. Samtidigt  skriver 

vårdnadshavarna att det måste fungera praktiskt och för hela familjen. Många har svarat 

att det är bra att få vistas ute i naturen och röra på sig mycket. I tanken på barnets 

perspektiv framhöll vårdnadshavarna pedagoger, pedagogiken och aktiviteter. Endast en 

av respondenterna valde förskola med eget perspektiv för att barnet inte skulle vara på 

samma förskola som vårdnadshavaren arbetar på. Respondenterna uttrycker: 
• ”Både för barnet och oss föräldrar. För oss är det viktigt att barnen är ute mycket. Vi 

tror att utomhuspedagogik ger kunskap, motion och friska barn” (E13).  

• “Barnaktiviteter” (E28), samma respondent informerar sedan om möjligheter med 

utevistelse och hur olika aktiviteter fokuserar och utbildar barnet. 

• “Framför allt barnets, ville att barnet skulle vara på en förskola där hen skulle trivas!” 

(E6). 

• “Ur barnets perspektiv då det gillar att vara ute och ur föräldrars perspektiv då även vi 

tycker om att vara ute i naturen” (E9). 

• “Både barnets och hela familjens perspektiv. Förskolan var nära och det var spännande 

att den var utomhus ” (E25). 

• “Både för vårt barn och vår skull. Hen nöjd vi nöjda. Älskar att vara ute. Passar också 

bra att det är nära” (E23). 

• “Barnens. De gick på förskola i (...) tidigare. Bland bilar och hyreshus. Vi hälsade på 

(...) och föll för pedagogerna och pedagogiken” (E21). 

• “Både barnens och vårt perspektiv. En försäkran om att barnen får vara ute mycket och 

lära sig respektera naturen. Vi var osäkra på om vi skulle klara av att uppfylla 

tillräckligt med utomhusaktiviteter och pedagogiken kring I Ur och Skur själva pga 

arbete, m.m. Ett bra val för alla parter” (E10). 
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Tabell 3: Vadupplever du/ni för fördelar/nackdelar med att ditt/er barn går på 

utomhusförskola? 

Uttryckta fördelar Antal respondenter (n) 

Mindre sjukomar, hälsa 14 

Frisk luft, vara i naturen 15 

Större fantasi 3 

Inga styrande leksaker 6 

Naturkunskap 8 

Rörelse 8 

Lek 3 

Könsneutral 2 

Stimulerande miljö 1 

Lugnare och mindre oljud 5 

Pedagogernas engagemang 2 

Mycket ute 5 

Kamratanda 1 

Pigga och starka barn 4 

Mindre konflikter 1 

 

Tabell 3 visar att hälsa och frisk luft är de största fördelarna med att gå på 

utomhusförskola. Resultatet visar att de flesta respondenterna  nästan bara ser fördelar 

med att barn går på utomhusförskola. Fördelar de tagit upp är exempelvis: mindre 

sjukdomar, frisk luft, större fantasi, inga styrande leksaker, mycket god kamratanda, 

naturkunskap, pedagogernas engagemang, rörelse, leken ute är mer könsneutral, 

stimulerande miljö, lugnare och mindre oljud m.m.  Vårdnadshavarna skriver:  
• ”Sjuk nästan aldrig :), mycket smutsiga kläder - mycket tvätt :), barnet älskar vara ute så 

mycket att vill inte gå in efter dagis, utan stanna ute, plockar skräp ute, luktar på 

blomma, kramar träd!” (E24). 

• “Att barnen är utomhus mycket är självklart en stor fördel. Det bästa med just vår 

förskola är det stora engagemang som pedagogerna har” (E3). 

• “Dom är friskare, lugnare och behöver inte en massa leksaker för att leka” (E8). 

• “Lär sig mycket av naturen, mycket motion i friska luften, att naturen används både som 

lekplats och lärorum” (E9). 

• “Att de blir starka och friska. Att en viss sorts pedagoger söker sig till denna typ av 

förskola. Alltså bra och pigga pedagoger!” (E21). 

• “Att vara ute i naturen. Inte bara leka med  “leksaker” utan att fantasin stärks med saker 

från naturen” (E16). 

• “För oss föräldrar känns det bra att barnen vistas ute och lär sig om naturen. Något vi 

föräldrar tycker är viktigt, men som vi har svårt att ge den pga jobb och bristande 

kunskap. Vi ser inga nackdelar. Barnen däremot hade nog gärna önskat mer lek och 

pyssel inomhus” (E13). 
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Tabell 4: Nackdelar med att barn går på utomhusförskola  

Uttryckta Nackdelar Antal 

respondenter (n) 

Ibland svårt att välja utekläder 2 

Ev. osynlig barn i större miljö 1 

Kanske sämre för barn som vill vara inne 1 

Mindre finmotorisk tränning 1 

Mindre lärarledda aktiviteter/lek 2 

Sämre higien 1 

 

Tabell 4 visar väldigt få nackdelar när man går på utomhusförskola. Nackdelar som 

endast sex av respondenterna ser är: att ibland är det svårt att  välja ytterkläder, färre 

lärarledda aktiviteter och pedagogiska projekt, mycket fri lek, mindre finmotorisk 

träning, lättare att ett barn blir osynligt ute, sämre toaletthygien.  

Respondenterna skriver:  
• ” Regniga och blåsiga dagar tycker de inte jättemycket om att vara ute. Ibland upplever 

vi att pedagogerna får dåligt samvete om barnen är inne en dag. Det ska de inte ha. Att 

vara inne en dag då och då känns också värdefullt” (E12). 

• “Ev. sämre för barn som hellre “är inne och pysslar”, ev. lättare att ett enskilt barn blir 

mer “osynligt” ute i större miljö än inomhus” (E6). 

 

Tabell 5: Hur har dina/era förväntningar på förskolan uppfyllts eller ite uppfyllts?  

Respondenternas förväntningar 

 

Antal respondenter (n) 

Uppfyllts 25 

Inte uppfyllts 2 

 

Tabell 5 visar att förväntningarna på förskolan är uppfyllda. Bara två av respondenterna 

säger att förväntningarna ej uppfyllts.  Resultatet visar att respondenterna som svarat på 

frågan (tre obesvarade) har fått sina förväntningar väl uppfyllda. Uttryck som absolut 

uppfyllda och över förväntningar har använts. Önskan har framkommit om mer 

utflykter, studiebesök, gymnastik, dans och att skogsmulle hälsar på. Respondenterna 

skriver: 
• ” Vårt barn kan snart mer om djur/natur/hav än vi kan och det ger honom fin självkänsla 

att beskriva och berätta om sådant för oss” (E4). 

• “De har uppfyllts flera gånger om “ (E3).  

• “Jag trodde att fler utflykter till exempelvis teater skulle organiseras =  lite 

besviken(E5). 

• “Förväntningar var inte så många med första barnet, mer än att barnet ska känna sig 

trygg och tycker om att vara på förskola. Sen att förskolepersonal väl tar hand om 

barnen på ett trevlig och pedagogisk sätt=>uppfyllt till 100%” (E9). 

• “Barnet säger inte så mycket om det. Själv är vi nöjda, början på förskolan var tuff för 

oss föräldrar - sen gick det över. Hade velat att det finns mer språk (engelska...) och 

gympa eller dans en gång i veckan, mer man kan inte ha allt:)” (E24). 

• “Jag är endast positiv. Förväntningarna var inte höga efter vistelsen på kommunala 

förskola i (...)” (E21). 
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Tabell 6: Vilka möjligheter ser du/ni med utomhusvistelse?  

Möjligheter med utevistelse 

 

Antal respondenter (n) 

Lärande 2 

Skapande 2 

Fantasi 6 

Rörelse 8 

Motorik 9 

Naturkunskap 14 

Hälsa 13 

Stimulerande miljö 5 

 

Resultatet visar att respondenterna  är överens om att barnen får möjlighet att  vara 

friskare och lära sig mycket om naturen. Övriga möjligheter som togs upp var: fantasin 

får arbeta bättre när de leker ute, barnen kommer närmare varandra som kompisar, 

fysisk starkare, stimulerande miljö, viktigt med pedagogisk verksamhet ute, naturlig 

respekt för natur och djur, lugnare tempo/ljudnivå, blir naturlig för dem att gå, springa, 

klättra, bära tungt, mindre allergier, mer motion, D-vitamin, större ytor, mindre 

konflikter, de får lättare att släppa ipaden, utveckla kreativitet, skapande, lärande, 

utvecklande av balans både motoriskt och mentalt. Respondenterna skriver:  
• “Vi ser möjligheter (större) om att våra barn kommer att fortsätta vara friska, starka och 

sunda och alltid ha ett nära förhållande till uteliv” (E13).  

• “Kunskap om naturen. Mentala hälsofördelar med frisk luft. Fysiska hälsofördelar med 

naturlig fysisk rörelse” (E3). 

• “Barn får bättre möjlighet att utveckla sin kreativitet. Dom får bättre fysik. Dom blir 

stimulerade på ett fantastisk sätt” (E22). 

• “Hur många som helst” (E2). 

 

Fem av respondenterna har inte svarat på denna fråga. 
 

 

Ytterligare synpunkter 

Fyra av trettio respondenter har fyllt i ytterligare synpunkter. En har kommenterat 

medlemskapet i friluftsfrämjandet och vill att barnen ska få möta Mulle och Laxe. Hen 

anser att Friluftsfrämjandets pedagogiska verktyg kan användas som hjälp i 

verksamheten (E1).  En respondent anser att det är viktigt att personalen har variation i 

sin kompetens och att enbart utomhuspedagogik som erfarenhet och passion inte 

nödvändigtvis är så bra. Hen lyfter fram att förskolan har personal med konstnärlig 

bakgrund som bidrar till barnens kreativa aktiviteter och finmotorik (E10). En skriver 

att fler förskolor borde vara ute mer (E7). Den fjärde respondenten har skrivit att de är 

mycket nöjda och har haft tre barn på förskolan (E2). 
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8 Analys och tolkning 
Här nedan presenteras analys av resultat.  Frågorna har delats efter Bronfenbrenners 

ekologiska modell i makronivå, mikronivå, mesonivå och exonivå. Analysen utgår från 

den omfattande makronivån till  den mer detaljerade mikronivån.  

 

Makronivå 

Enligt Kjellman (2001:37) ingår makronivån i de mer generella kulturella mönster där 

de beslut  som fattas av regering och riksdag har betydelse för skolans förutsättningar 

(ibid.). Det som rör studien är i första hand tillsyn, barnomsorg och pedagogik där 

Skolöverstyrelsen eller Socialstyrelsen är huvudman. Eftersom makronivån har 

betydelse för  underliggande nivåer har detta indirekt påverkan på vårdnadshavarens val 

av förskola. Eftersom förskolor arbetar efter läroplanen ingår den i makronivån. Enligt 

Andersson (1986:29) tillhör allmänna värderingar, skolans och familjens funktion i 

samhälle och könsrollsmönster makronivån (ibid). I frågan om fördelar/ nackdelar med 

att barnet går på utomhusförskola, lyftes fram av några  av vårdnadshavarna som fördel 

att könsmönsterna försvinner i naturen. Imsen (2006:76) framhäver att skolan ska 

främja gemensamma värden och ideologier (ibid). Alla I Ur och Skur-förskolor är 

kopplade till Friluftsfrämjandets verksamhet och arbetar efter deras profil. Detta borde 

locka till gemenskap i familjerna. I frågan om medlemskap i Friluftsfrämjandet var 

endast en familj av alla respondenterna medlemmar. Alla respondenter har valt I Ur och 

Skur-förskolor och borde vara intresserade av naturen men det visar sig att deras 

intresse inte är direkt kopplade till just Friluftsfrämjandet. Förskolan har ansvar för att 

informera alla vårdnadshavarna om Friluftsfrämjandet och dess medlemskap, något som 

förskolorna uppenbarligen har misslyckats med.  

 

Exonivå 

Enligt Imsen (2006:75) omfattar exonivån samhällskonstellationer som barnet inte 

direkt är inblandat i men som påverkar det (ibid). På frågan  om på vilket sätt 

vårdnadshavaren fick veta om den valda förskolan, hade de flesta respondenterna blivit 

påverkade av sina vänner och närheten till bostaden. På frågan om utomhusförskolans 

verksamhet, visste de flesta vårdnadshavarna ganska mycket innan de valde förskola. 

Önskemål om användande av Friluftsfrämjandets figurer och verktyg kom fram i 

ytterligare synpunkter som rör undersökningen. Detta kan förskolan ta till sig i vidare 

arbete. En annan synpunkt är att personalen borde  ha mer variation i kompetensen det 

vill säga vara utbildade enligt Friluftsfrämjandet men även annan pedagogisk 

utbildning. Andersson (1986:28) framhåller att det kan vara svårt med tillgången på 

utbildad personal och det är klart att sådana förhållanden också påverkar vilka 

aktiviteter, relationer och roller som barn och personal kan utveckla tillsammans. 

 

Mesonivå 

Andersson (1986:26) lyfter fram hur viktigt det är att arbeta med flera närmiljöer 

samtidigt och barnets olika närmiljöer  blir en integrerad helhet (ibid). Enligt studiens 

fråga om hur verksamheten uppfyller vissa mål och riktlinjer får förskolorna ganska bra 

kritik. Resultaten visar att förskolorna bör tänka på att arbeta mer med vissa mål såsom 

lyhördhet för naturens förändringar, arbeta mer med språk, motorik, social och skapande 

utveckling. Förskolorna bör även se över samarbetet mellan föräldrar, barn och 

personal. Vårdnadshavarna ser många möjligheter med utevistelse och lägger stor 

tyngdpunkt på hälsan. Enligt resultaten är vårdnadshavarna väl medvetna om hur 

verksamheten fungerar. 
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Mikronivå 
Kjellman (2001:35) anser att kärnan i mikronivån är individen själv. Här studeras vad 

man gör och hur man gör, och vilka roller som utformas. De viktigaste elementen är 

aktiviteter, roller och relationer (ibid).  I studien tas upp hur vårdnadshavarna ser på 

barnets utevistelse. Det visar sig att de är mycket nöjda med att barnet är ute och rör på 

sig, att det är bra för barnets hälsa och att det är viktigt att det bedrivs 

utomhuspedagogik. Allt detta påverkar barnet direkt och är en viktig del I Ur och Skur-

förskolor. Enligt resultatet är vårdnadshavarna nöjda med den utevistelse som barnet 

hade  under undersökningen. Vårdnadshavarnas val av förskola är gjort ur barnets 

perspektiv som ses i resultatet. Resultaten på frågan om fördelar/nackdelar om att barnet 

är på utomhusförskola visar att vårdnadshavarna är nöjda utifrån barnets perspektiv och 

att de ser mer fördelar med förskolan. Nackdelar som lyfts fram är väldigt viktiga att 

diskutera i verksamheten och förmedla till vårdnadshavarna hur man gör för att lösa 

dem. Respondenternas förväntningar på förskolan har uppfyllts, men de har lämnat 

önskningar som verksamheten kan arbeta vidare med. 
 

                        

  
Figur 2: Visar sambanden mellan nivåerna 

 

Figur 4 visar hur alla nivåerna samverkar och påverkar varandra. Pilarna visar att 

nivåerna påverkar åt båda håll. Till exempel när vårdnadshavarna väljer förskola för 

barnen, väljer de det som passar barnen bäst. Barnen i sin tur påverkar vårdnadshavarna, 

då barnen är unika och har olika behov.  Som exempel, på makronivå fattas politiska 

beslut om hur många förskolor som ska finnas i kommunen. På exonivå får samhället 

verkställa förskolorna och erbjuda dessa till invånarna. På mesonivå väljer 

vårdnadshavarna av de förskolor som finns.  I exemplet påverkar det politiska beslutet 

Mikronivå 

Individ 

Mesonivå 
Relationen mellan 

olika mikronivår 

t.ex. föräldrar,syskon 

Exonivå 
t.ex.närsamhälle,släkt, 

massamedia 

Makronivå 
T.ex.lagar, samhälle, 

kultur, politik, religion 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiTvbfP8cHdAhVClIsKHS5nCowQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1067084/FULLTEXT01.pdf&psig=AOvVaw32LZkFYy0ZzQmhlwLNKn88&ust=1537268458314968
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individen på så sätt att hen får gå på en av förskolorna  politikerna beslutat om. Detta 

exempel illustrerar att det finns samverkan  mellan alla nivåer. 

 

Sammanfattningsvis  visar studien att hörsägen är viktigt vid valet av förskolan, men 

andra faktorer är också viktiga. Flera respondenter har kommenterat att efter hörsägen 

har de sökt information om förskolan på internet och gjort besök för att få veta mer. 

Vårdnadshavarna vill först och främst barnets bästa, men måste vara bra även för hela 

familjen. Till exempel är närheten till förskolan också viktig för många vid valet. 

Enkätundersökning som var i denna studien var helt anonym och detta ledde 

förhoppningsvis till att respondenterna var mer ärliga med sina synpunkter om 

verksamheten. Det som framkommit i enkäterna bör tas upp som förbättringsarbete i 

verksamheten och även andra som arbetar inom I Ur och Skur kan ha nytta av 

synpunkterna. 
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9 Diskussion 
Valet av förskola är stort för familjer, då de vill det bästa för sina barn. Sedan 90-talet 

har vårdnadshavarna  rätt att välja förskola och det kan vara tungt ansvar att välja rätt. 

Enligt Kjellman (2001:13) kan det kännas som en tvång för enskilda individen att 

behöva ta så stora beslut, medan andra ser möjligheterna (ibid.).  I resultatet av denna 

studie syns tydligt hur betydelsefullt hörsägen är vid val av förskola och att till exempel  

få information om förskolor via BVC kan vara  betydelsefullt för vårdnadshavarna. Om 

det upplevs som positivt, underlättar det för vårdnadshavarna att ta väl avvägda beslut, 

däremot betyder det inte att bra referenser i samtliga fall leder till nöjda familjer och ite 

heller alltid till nöjda barn. Olika inriktningar passar olika barn och deras personligheter 

behöver också passa ihop med förskolans verksamhet. I Ur och Skur-förskolornas 

inriktning är att det mesta lärandet sker utomhus och för vissa barn kan det innebära för 

lång utomhusvistelse. Forhoppningsvis väljer inte vårdnadshavarna en förskola som till 

exempel I Ur och Skur om det inte passar deras barn. En annan aspekt är att vuxna är 

förebilder för barnen. Om till exempel vuxna i barnens närhet kommenterar vädret 

negativt, kopplar barnet med all sannolikhet utevistelse direkt som något negativt. Är 

inställningen däremot positiv till utevistelse är sannolikheten stor att det färgar av sig på 

barnet. Ett gammalt uttryck som används bland annat av I Ur och Skur-förskolan är: 

”Det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder” och det är något som barnen 

inom I Ur och Skur ofta får höra. 

 

I arbetet visas tre olika modeller. I Ur och Skurs modell för förskolepedagogik, 

Szczepanski lärandemodell och Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell.  I alla 

tre modellerna syns olika delar att arbeta med som tillsammans bildar en helhet. Figur 4 

visar sambanden mellan olika nivåer, det vill säga att det finns kontext i allt man gör. 

Att välja förskola kan inte bestämmas bara av bra referenser  utan måste ses i ett 

sammanhang som är bra för hela familjen och deras förväntningar.  

 

Under arbetet har många frågor och funderingar lyfts fram.  Det kunde vara intressant 

att gå djupare i vårdnadshavarnas synpunkter, men i en enkätundersökning finns inte 

den möjligheten jämfört med intervju där man som forskare direkt kan ställa följdfrågor. 

Å andra sidan med anonyma enkäter får man förhoppningsvis mer ärliga svar.  Det 

kunde vara intressant att utföra  intervjuer med några vårdnadshavare efter 

enkätundersökningen och ställa ostrukturerade frågor som tex “ hur tänker du när jag 

säger si och så?” och där ta upp vissa synpunkter och kommentarer som har 

framkommit i enkäten. 

 

I studien har det kommit fram frågor om I Ur och Skurs mål och riktlinjer och det 

visade sig att vårdnadshavarna är medvetna om dessa och hur det fungerar inom I Ur 

och Skur. Skolverkets (2013) undersökning visar också att föräldrarna är medvetna om 

att läroplanen är något som används inom förskolan. Enligt undersökningen är 

respondenterna medvetna om hur I Ur och Skur-verksamheten fungerar.  Resultatet 

visar att 20 procent visste mycket om verksamheten och 57 procent kände delvis till 

verksamheten redan innan de valde förskolan.  

 

Det är positivt att vårdnadshavarna är nöjda med utevistelsen på deras förskolor. 

Förskollärarna har ansvar för att barnet mår bra, och får se till att barnet inte förfryser 

sina händer. Om det krävs att gå in för att barnet ska må bra, ska det givetvis göras. 

Innan dess kan det också göras ett pedagogiskt arbete för att barnet ska förstå skillnaden 

med mer kläder. Som exempel kan man fråga hur det känns med eller utan vantar och 
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om barnet förstår att tyget i kläderna bidrar till att hålla värmen, något som är självklart 

för en vuxen men kanske inte är helt solklart för ett barn. 

 

Resultatet visar att hälsa och naturkunskap är det som vårdnadshavarna utttrycker som 

största möjligheterna med utomhusförskola. I Änggårds (2014) forskning har det också 

kommit fram från föräldrarna att  barnen håller sig friska genom att vara utomhus 

mycket, att det är hälsosamt. Sjöstrand Öhrfelt (2015) tar upp i sin studie att barn på I 

Ur och Skur förskola vistas i en miljö som leder till mindre smittsspridning. 

 

I Änggårds (2012) forskning framgår det att den naturmiljö som inte är skapad av 

människor främjar barnens fantasi och låtsas lekar. I denna studie visar resultaten att 

vårdnadshavarna ser fantasi, stimulerande miljö och lek som fördelar och möjligheter på 

utomhusförskolor. 

 

Det hade varit önskvärt med  fler kommentarer i enkäterna, speciellt om det finns 

någonting som kan förbättras i verksamheten. Detta är lärorik att ta del av 

respondenternas synpunkter. Det är ju alltid bra att  veta vad som fungerar bra och inte 

bra i verksamheten.  

 

I den här studien deltog inte så många respondenter som önskades. För att nå så många 

vårdnadshavare som möjligt, kan enkäterna delas ut på ett föräldramöte och ge dem tid 

att fylla i enkäterna på plats.  Förhoppningsvis blir det större deltagande. I enkäten har 

inte ställts direkta frågor om varför de valde I Ur och Skur-förskolan, men det framkom 

att naturen, personaltäthet och pedagogisk kompetens hade betydelse.  Tidigare 

forskning nämner också detta. 

 

Alla barn är medlemmar i Friluftsfrämjandet och en förutfattande mening var att 

vårdnadshavarna var intresserade av friluftsliv eftersom de valde utomhusförskola för 

sina barn. Resultatet visar att endast en familj är medlemmar i Fruiluftsfrämjandet. 

Vårdnadshavarna är däremot medvetna om att I Ur och Skur arbetar efter 

Friluftsfrämjandets koncept. 
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10 Slutsats 
Studien,vars syfte var att undersöka vad som ligger till grund för vårdnadshavarens val 

av I Ur och Skur-förskola, bidra med kunskaper som kan leda till förbättrat samarbete 

mellan förskola och vårdnadshavarna, och i allmänhet leda till förbättringar inom 

verksamheten, innehöll två frågeställningar: Hur fungerar utomhusförskolans 

verksamhet? och Vad ligger till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur-

förskola?  

 

Resultatet visar att vårdnadshavarna är medvetna om hur utomhusförskolans 

verksamhet fungerar. Det visade sig att de visste detta även innan de valt förskola. 

Vårdnadshavarna är också medvetna om I Ur och Skurs mål och riktlinjer. Vad ligger 

då till grund för vårdnadshavarnas val av I Ur och Skur förskola? Resultatet visar att 

hörsägen är viktigt för valet, och att det är barnet som står i centrum. En slutsats som 

kan dras av resultaten är att barnets fysiska och psykiska hälsa är av stor betydelse för 

valet att välja I Ur och Skur-förskola. 

 

Kommentarerna som kom fram vid undersökningen visar att det finns utrymme att 

förbättra samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare. Enligt vårdnadshavarnas 

önskemål och synpunkter kan I Ur och Skur-verksamheten förbättras med hjälp av 

Friluftsfrämjandets arbetsverktyg. 

 

Som förslag på vidare forskning kunde det vara intressant att undersöka hur 

vårdnadshavarna tänker om barnens vidare utveckling i skolvärlden. Även 

frågeställningar kring att flytta från utomhusförskoleverksamheten till den vanliga 

skolan. Skulle det finnas önskemål eller tankar kring utomhuspedagogik även när 

barnen börjar traditionell grundskola?   
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Bilagor 

Bilaga 1  

Samtyckes brev 

 

Information och samtyckesbrev 
Hej! 

Jag heter Dalia Masiulé  och studerar till förskollärare vid Linné universitet. Jag 

kommer att skriva ett examensarbete om vad som ligger till grund för vårdnadshavarnas 

val av utomhusförskola. 

 

För att skriva detta arbete behöver jag vända mig till vårdnadshavare på ett par 

utomhusförskolor. Deltagandet vid undersökningen är frivillig och uppgiftslämnarna 

kommer att vara anonyma, även förskolans namn ska fingeras.  

 

För att komma och dela ut enkäter i verksamheten behöver jag skriftligt samtycke av 

förskolechef på (xxxxxxxxx) förskola. 

 

Jag samtycker till att Dalia Masiulé ska göra enkätundersökning på (xxxxxx) förskola. 

Biträdande förskolechef namnförtydligande 

 

Ort/datum 

 

Förskolechef underskrift 

 

Förskolechef namnförtydligande 

 

Ansvarig för information av examensarbete, student Dalia Masiulé 

 

Studentens underskrift 

 

Mobil:xxxxxxxxxx 

 

Ort/datum 
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Bilaga 2 
Enkät  

 

Hej alla föräldrar och vårdnadshavare! 

 

Mitt namn är Dalia Masiulé och jag studerar till förskollärare vid Linnéuniversitet i 

Växjö. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag har valt att undersöka varför 

vårdnadshavare väljer förskola med utomhusinriktning. Syftet med detta är att i 

framtiden kunna få kunskaper som kan bidra till bättre samarbete mellan förskola och 

vårdnadshavare, och i allmänhet förbättringar inom verksamhet.  

 

Jag skulle därför bli glad om Du/Ni skulle kunna ta er tid att vara en del av 

undersökningen genom att fylla i enkäten nedan. Du/Ni som svarar är helt anonyma och 

förskolans namn kommer också att fingeras. 

 

Du/Ni lägger ifylld enkät i lådan. 

 

Tack för att ni tar dig er tid att vara på enkäten. Dina/Era svar är värdefulla! 

Student Dalia Masiulé 

 

Enkät - frågor 
Fråga 1  

På vilket sätt fick du/ni veta att er utomhusförskola fanns? 

 
Genom en bekant/vän 

 

Kommun 

 

Genom internet 

 

Den ligger där vi bor 

  

Sökt aktivt själv 

 

Annat (beskriv) …………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

  

Fråga 2 

Är du/ni medlemmar i friluftsfrämjandet? 

 
Ja barnet 

 

Ja familj 

 

Nej 



  
 

III 

Fråga 3 

Visste du/ ni något om utomhusförskolans verksamhet innan ni valde 

förskola? 
 

Mycket              Delvis                Ingenting 

 

Kommentera........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Fråga 4 

Hur ser du/ni på barnens utevistelse? 

 

- Det är viktigt att de är ute och rör på sig: 

 

Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

- Det är bra för barnets hälsa: 
 

Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

- Det är viktigt att det bedrivs utomhuspedagogik: 
 

Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

 



  
 

IV 

Fråga 5 

 

I Ur och Skur arbetar efter vissa mål och riktlinjer. Hur anser du/ni att er 

utomhusförskola uppfyller: 

 

- att alla barn ska få positiva upplevelser av att vistas i naturen 
 

Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

- att  barnen ges möjlighet till utevistelse i olika miljöer 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

 

- att barns nyfikenhet och lust att lära väcks 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

- att barnen ges kunskap om naturen och lär dem att vara rädda om den 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 



  
 

V 

- att barnen ska vara lyhörda för naturens förändringar 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

 

- att erbjuda en bred verksamhet som är rolig och lärorik inom olika 

områden som t.ex. språk, motorik, social och skapande utveckling 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 

 

 

- att ha samarbete mellan föräldrar, barn och personal 

 
Stämmer helt 

 

Stämmer mycket 

 

Stämmer delvis 

 

Stämmer inte alls 
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Fråga 6 

 

Är du/ni nöjd med den utevistelse ditt/dina barn har idag? 

 
Mycket 

 

Delvis 

 

Inte alls 

Kommentera…………………………………..………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Fråga 7  

 

När du/ni valde förskola ur vems perspektiv tänkte du/ni? 
 

Beskriv……...………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

Fråga 8 

 

Vad upplever du/ni för fördelar/nackdelar med att ditt/er barn går på 

utomhusförskola? 
 

Beskriv…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Fråga 9 

 

Hur har dina/era förväntningar på förskolan uppfyllts eller inte uppfyllts? 
 

Beskriv…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Fråga 10 

 

Vilka möjligheter ser du/ni med utomhusvistelse? 

 
Beskriv…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Har du/ni ytterligare synpunkter som rör undersökningen eller dess frågor 

så skriv dem gärna här eller i separat papper    …………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Än en gång: Tack för hjälpen! 
 

 


