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Förord 
 
 
 
 
Med detta förord vill vi tacka Er alla som har inspirerat, och stöttat oss författare på olika 
sätt under arbetets gång. 
Birgitta Lundbäck har med sin erfarenhet och kunskap hjälpt oss att göra vårt bästa 
genom hela examensarbetet. 
Rektorer, förskollärare och föräldrarna på uteförskolorna i vår undersökning. De har på 
olika sätt hjälpt oss vidare i vårt arbete. Det har varit intressant att ta del av er 
verksamhet. 
Till slut vill vi tacka varandra för ett bra samarbete, med många välbehövliga skratt i allt 
skrivande. 
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Anette Ericsson och Monica Hansson 
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1. Inledning 

Vi utbildar oss till förskollärare, och under denna tid som vi läst har vi upptäckt att 

intresset för uteförskolor har ökat. Vad är det som gör dem så populära? 

Vårt intresse är därför att ta reda på vilka faktorer som är avgörande för föräldrar och 

förskollärare när de väljer att placera sina barn i uteförskola eller väljer denna som 

arbetsplats i valet av uteförskola. Vi vill även ta reda på vilka uppfattningar de har kring 

uteförskolans för- och nackdelar, samt hur de ser på hälsoaspekten. 

 Vi har medvetet valt att utgå från tre uteförskolor i olika kommuner. Dels för att de 

storleksmässigt är jämförbara med förskolor i vår egen kommun, dels för att en av oss 

skapade kontakter med två av uteförskolorna under den valbara kursen Skogens 

skatter. Vår förhoppning är att detta arbete kan bidra till en utveckling av uteförskolor i 

vår och andra kommuner. 

 

Med uteförskola menar vi en förskola där verksamheten bedrivs utomhus, varje dag året 

runt. Verksamheten kan variera mellan olika uteförskolor beroende på antal timmar de 

vistas utomhus, tillgång till lokal och själva verksamhetens upplägg. Uteförskolornas 

grundidé är att barns behov av rörelse, kunskap och gemenskap tillfredsställs genom 

vistelse i naturen. Nedan följer två citat från Lpfö 98 (2006) som visar på förskolans 

uppdrag med tanke på barn och utevistelse. 

 �Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar  

 barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande� (s 8). 

 �Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet 

 i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 

 om växter och djur� (s 9). 
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2. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att få kunskap om vad föräldrar avser vara viktigt i sitt val av 

barnomsorgsplats och vad förskollärare anser vara viktigt vid valet av arbetsplats. 

Vi vill även få insikt i vilka fördelar och nackdelar föräldrar och förskollärare ser i 

uteförskolans verksamhet. 

Dessutom vill vi ta reda på hur föräldrar och förskollärare ser på hälsoaspekten. 

 

Vårt syfte har resulterat i följande frågeställningar: 

- Vad är det som gör att förskollärare väljer att arbeta på uteförskola? 

- Vad är det som gör att föräldrar väljer uteförskola? 

- Vilka för- och nackdelar ser föräldrar respektive förskollärare med uteförskolan? 
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3. Litteraturgenomgång 

I denna del kommer vi att redovisa litteratur och tidigare undersökningar, kring 

föräldrars och förskollärares uppfattningar och tankar kring uteförskolan. Vi vill först 

göra en kort redovisning kring utomhuspedagogik och utemiljö. Slutligen kommer vi 

att ge en bild av styrdokumenten för att se vilka riktlinjer de ger för det pedagogiska 

arbetet på en uteförskola. Vi kommer också att redovisa en undersökning kring hur 

föräldrar uppfattar förskolans verksamhet och vilka viktiga faktorer som är 

avgörande för en god samverkan mellan förskola och hem. 

Vi avslutar detta avsnitt genom att beskriva hur föräldrar ser på barns hälsa i 

förskolans verksamhet.  

 

3.1 Historik 

Den amerikanske filosofen och reformpedagogen J. Dewey ansåg att 

begreppsbildningen underlättas genom konkreta erfarenheter med konkret material. 

Han myntade metoden � learning by doing � � lära genom att göra Forsell (2005). 

För utomhuspedagogiken innebär detta att barns engagemang i miljön tas tillvara 

genom att kunskapen och upplevelserna förankras på plats genom direktupplevelser 

Brügge m.fl. (2007). 

Utomhuspedagogiken som går under ett flertal begrepp som t ex friluftspedagogik 

och naturpedagogik, är en stor och viktig del av uteförskolans innehåll. Brügge m.fl. 

(2007) grundar sin pedagogiska friluftspedagogik på Deweys �learning by doing �. 

De anser att handling, upplevelse och reflekterad erfarenhet, ger kunskap till den 

enskilda människan om friluftslivets betydelse.  Vidare anser författarna att en 

inlärningssituation som är direktupplevd i sitt rätta sammanhang, på sin rätta plats, 

ger en förstärkning av inlärningsprocessen genom sinnesupplevelser av ljud, form, 

färg, doft och stämningar. 

Detta förs fram även av Granberg (2000) som skriver om hur utomhuspedagogik 

med inriktning mot de yngre barnen kan användas i praktiken. Granberg (aa) anser 

att små barn tillägnar sig erfarenheter och kunskaper genom att lyssna, känna, 

smaka, se och lukta. Utomhusmiljön ger barnen möjlighet att i egen takt och på egen 

hand undersöka, utforska och experimentera med olika naturmaterial. Eftersom barn 

har ett fysiskt och aktivt sätt att lära sig saker lämpar det sig utmärkt att göra det i en 

utomhusmiljö.  



 10

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) beskriver i sin litteratur vad utomhuspedagogik är 

och menar att den utgår från att vi genom att leva nära naturen, vara i den lär vi oss 

förstå och på så sätt skapas min kunskap och varsamhet för all natur och allt 

levande. Både i det lilla lokala perspektivet men också i det stora globala 

perspektivet. De menar fortsättningsvis att min kunskap ökas i att som Forsell (2005) 

skriver �lära genom att göra�. Individen bygger på så sätt upp sin kunskap i sitt rätta 

sammanhang, tillsammans med andra. Detta synsätt är Dahlgren och Szczepanski 

(1997) stora företrädare för. Sellgren (2003) i sin tur använder sig av begreppet 

naturpedagogik. I sin litteratur utgår Sellgren (aa) ifrån fyra kunskapsformer: Fakta, 

Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet. Dessa 4F kopplar författaren till 

kunskapsbegreppet som innefattar fakta (björnen går i ide på vintern). Färdigheten 

tränas genom aktiv och praktisk övning, förståelsen uppnås genom samtal mellan 

vuxna och barn, återblick på vad som gjorts och varför och till slut en 

sammanfattning. Detta leder till att man får en förtrogenhet för sin kunskap. Med 

denna naturpedagogik menar Sellgren (aa) att barnen ska bli luftens och jordens 

elever och ta steget in i naturens egen undervisningslokal, �Där smått fogas till stort 

och enskildheter blir till gripbara helheter och sammanhang�. (sid. 7)                                               

Vygotskij (2003) kallar den kreativa förmågan för fantasi. Fantasin är en 

medvetandeform som hör ihop med verkligheten. Ju rikare verkligheten är, desto 

större fantasi utvecklas och vice versa. Vidare anser han att barnets kreativa och 

skapande verksamhet har stor betydelse för barnens utveckling och mognad.  

Slutsatsen som Vygotskij drar av detta är ju mer ett barn hör, ser och upplever, 

desto rikare blir barnets erfarenheter och på så vis även dess fantasi.  Utifrån detta 

skulle vi kunna lägga till ett 5:e F, som då får symbolisera fantasin. 

 

3.2 Förskolans uppdrag och styrdokument 

Det finns stöd för utomhuspedagogik i Lpfö 98 (2006). Under huvudrubriken 

�Förskolans värdegrund och uppdrag� och underrubriken �Förskolans uppdrag� hittar 

vi de fyra kunskapsformerna ( Fakta, Färdighet, Förståelse och Förtrogenhet, som i 

dagligt tal kallas för de 4F:en). Sellgren (2003) menar i sin litteratur att dessa 4F 

förutsätter och samspelar med varandra. Vidare står det skrivet i Lpfö 98 (2006) att 

förskolan skall medverka till att barnen lär sig vara i natur och miljö och därmed 

också får en förståelse för sin del i naturens kretslopp.  
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 Under huvudrubriken �Utveckling och lärande� kan vi läsa att den pedagogiska 

verksamheten skall utmana och stimulera barnets lärande och utveckling. Vidare 

skall förskolan sträva mot att varje barn utvecklar sin koordinationsförmåga, 

kroppsuppfattning och motorik. Barnen skall också få en förståelse för hur viktigt det 

är att värna om sitt välbefinnande och sin hälsa. 

I Granens kommuns Barn � och skolplan kan vi läsa att den pedagogiska 

verksamheten skall uppmuntra och tillvarata den kreativa förmågan och barns lust 

att lära. Drivkraften för verksamhetens utveckling är personalens engagemang.  

Under huvudrubriken �Miljö, hälsa och livskvalitet, måltider� och underrubriken � Vår 

livsmiljö � står det att förskolans mål att sträva mot är en �ökad medvetenhet om vårt 

deltagande i det stora ekologiska sammanhanget� (sid.4). Barnen skall också lära 

sig att känna ansvar och bli medvetna om sin närmiljö. Det görs genom att förskolan 

på ett medvetet sätt arbetar så att barn, föräldrar och pedagoger lär sig ta hänsyn 

och förstå hur vi alla genom vårt sätt att leva kan påverka naturen och miljön. 

 

3.3 Studier av föräldrar och förskollärares val av förskola som barnomsorgs- 

      plats eller arbetsplats.   

Vi har tagit del av Ivarson Janssons avhandling (2001) som handlar om förskolans 

uppgift att vara ett komplement till hemmet. Den är baserad på ett flertal 

enkätundersökningar där familjer och anställda inom barnomsorgen deltagit. Hennes 

studie visar att föräldrar och förskollärare är eniga om att förskolans viktigaste 

uppdrag är att stärka barnen i deras sociala utveckling, och då främst att kunna lösa 

konflikter, umgås med kamrater och att kunna samarbeta. I avhandlingen betonar 

författaren vikten av att förskolan skall komplettera hemmet. Något som återfinns 

både i kommunala och statliga styrdokument. Denna skall påverka utformningen av 

verksamheten och föräldrars och pedagogers uppfattning om den. 

 För att förskolan skall vara ett komplement till hemmet måste det finnas plats för 

dialog mellan personal och föräldrar. 

 Förskolan skall bjuda in föräldrar i verksamheten så att det kan skapas 

föräldrasamverkan, som i sin tur ska förbättra förskolans komplement till hemmet.  
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 I Lpfö 98 (2006) finns det riktlinjer för de önskemål som anställda och föräldrar har 

av verksamheten. Samarbete med föräldrar är en nyckelförutsättning för att de 

anställda skall kunna utforma en verksamhet som kompletterar hemmet. Vidare 

anser författaren att förskoleverksamheten skall bedrivas så att barnen blir 

harmoniska och trygga. Pedagogerna skall utgå från de styrdokument som finns för 

förskolan och sträva efter att grundlägga solidaritet och demokrati hos barnen. 

 Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar  

 för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt Lpfö 98 (2006:11) 

 Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter  

 som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder Lpfö 98 (2006:3) 

 

Vi har även tagit del av Perssons avhandling (1994). Där tar författaren bl.a. upp hur 

förskolan upplevs av föräldrar. Avhandlingen tar även upp en historisk återblick över 

hur förskolan har utvecklats och hur föräldrarnas syn på förskolan har ändrats. 

Författaren menar att förskolans uppdrag har ändrats över tiden. Från början var det 

barnpassning men idag vill föräldrarna att förskolan dels skall utveckla och lära 

barnen att socialt fungera tillsammans med andra, men även att tillägna dem nya 

kunskaper. Vidare poängterar föräldrarna i Perssons (aa) studie hur viktigt det är att 

barnen får vara tillsammans i grupp.  Det gör att barnen utvecklar och tränar sig i att 

kunna umgås med både andra barn och vuxna. Det ger barnen en kompetens som 

de kommer att ha nytta av i framtiden. Detta kallar författaren för den �sociala 

arenan�, Persson (aa) beskriver vidare i sin avhandling den �pedagogiska arenan� 

vilken innebär att förskollärarna utmanar och utvecklar barnens kreativa färdigheter, 

samtidigt som de får möjligheter att pröva nya saker. Föräldrarna ansåg att de 

kreativa och skapande aktiviteterna har ett samband med barnets motoriska 

utveckling.  �Kompetensens arena� innebär att det fanns kunskaper som föräldrarna 

ansågs sig inte kunde erbjuda barnen i hemmet. Dessa kunskaper fick barnen i 

förskolan, vilket då innebär att förskolan blev ett komplement till hemmet.  Slutligen 

har vi �arena för kamp�, där författaren synliggör föräldrarnas åsikter om att förskolan 

är en �tuff� miljö för barnen att vistas i. Den är både stökig och stimmig men på 

samma gång kreativ och aktiv och det är inte säkert att den passar för alla barn. Här 

har pedagogerna en viktig roll, de ska försöka skapa en så stimulerande miljö som 

möjligt för alla barnen, men även se till det enskilda barnets önskemål och behov. 
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För att detta skall bli verklighet ställer det stora krav på de pedagoger som finns i 

verksamheten. Detta är viktigt för alla typer av inriktningar som förskolor kan ha. 

 Förskolan har enligt Ivarson Jansson (2001) dubbla uppgifter. Dels skall den 

tillgodose överföringen av samhällets kunskaper, värderingar och färdigheter till 

nästa generation. Men förskolan skall också ge barnen förutsättningar att utveckla 

sina egna förutsättningar.  

I Perssons (1994) avhandling finns olika åsikter bland de intervjuade föräldrarna om 

vikten av utbildad personal. De flesta föräldrarna ansåg att utbildning ger en 

teoretisk kunskap och kompetens, den innebär tekniskt att pedagogerna kan 

bedöma barns utveckling och vid behov sätta in stöd och hjälpresurser. De föräldrar 

som var av annan åsikt, framhöll istället personalens personliga kvalifikationer och 

barnens känslomässiga bindningar till personalen. Föräldrarna framhöll även 

förmågan att hålla ordning på barnen och föräldrasamverkan mellan förskola och 

hem som viktiga aspekter på personalfrågan. 

 

 

3.4 Hälsoaspekten  

Att barn är friskare på uteförskolor än på traditionell förskola har läkarna Söderström 

och Blennow (1998) visat med sin studie. Undersökningen har visat att barn på 

uteförskolor har haft betydligt mindre sjukdagar och att barnen dessutom blir fortare 

friska än på andra förskolor. Detta anser de bero på den friska luften och att 

utemiljön har mindre trängsel och på så sätt minskar smittspridningen och det blir 

mindre stress. 

Grahn (1997) har förespråkat vikten av att vara ute. Författaren anser att barnen är 

friskare samt att deras koncentrationsförmåga blir större om de har tillgång till en 

omväxlande miljö.  

Att vara ute är nyttigt barnen får springa av sig, de får frisk luft och lek ute främjar 

barnens utveckling. Dessutom är det färre konflikter och mer varierande lekar, som 

balansgång på omkullfallna träd, stenar, träd att klättra i samt leka affär med 

naturens material som varor i t.ex. affärslek. 
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 Detta förklarar Grahn (1997) med att människan är gjord för att vistas ute i naturen 

och att naturupplevelser aktiverar och stärker immunförsvaret, grovmotoriken 

utvecklas vilket leder till att barnen får mer muskler och på så sätt bättre balans. 

Utomhus finns det tillräckligt med utrymme, ojämnheter i marken och utmaningar 

som kroppen stimuleras och utvecklas av.  

Ellneby (2007) anser att den bästa träningen för motoriken är att röra på sig dagligen 

och då gärna ute, där det finns naturliga utmaningar. Hon skriver också om stressen 

som en faktor som påverkar barnen negativt om de inte får utrymme och tid att 

reflektera och leka. 

Dahlgren & Szczepanski (2001) säger att tillgång till naturen är viktig ur ett 

hälsopedagogiskt perspektiv. Människan måste upptäcka det småskaliga för att 

kunna se sammanhangen i det storskaliga. För att kunna se nyanser måste vi träna 

upp vår koncentrationsförmåga, där våra sinnen spelar en viktig roll. Våra sinnen 

behövs för att ta ansvar för vår miljö. De citerar hjärnforskaren David Ingvar: 

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

       former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och  

      vår hud som finns utomhus t.ex. i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma 

      och färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna 

      särskilda stimulans som naturen erbjuder. Särskilt i åldrarna 3-6 år då energiflödet i den 

      mänskliga hjärnan är som störst.(sid.19)  
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4. Metod och urval 

I vår metoddel beskriver vi vår metod, vilka grupper som ingått i vår undersökning, 

vår procedur, databearbetning, tillförlitlighet samt etiska ställningstagande.  

 

4.1. Metod 

Med utgångspunkt från ämnesområdet samt våra problemformuleringar har vi valt 

att arbeta utifrån en kvalitativ ansats. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det 

vanligast att utgå och använda sig av textmaterial när man arbetar med kvalitativ 

bearbetning. Fördelen med detta är att under arbetets gång kunna göra löpande 

analyser och på så sätt komma vidare och få ökad förståelse för ämnet. Nackdelen 

är att det är upp till forskaren att tolka arbetsmaterialet. Bryman (2002) anser att 

kvalitativa metoder passar bättre då man vill få en bild av hur människor upplever sin 

värld. 

Med föräldrarna har vi valt att genomföra en konfidentiell enkätundersökning (bilaga 

3), med en låg grad av strukturering. Detta för att ge föräldrarna en anonymitet vilket 

leder till att vi tror att de då svarar mer ärligt. Patel & Davidsson (2003) skriver att 

med en konfidentiell enkät underlättas påminnelseutskicken, då det bara är vi som 

har tillgång till listor på vem det är som svarat. Dessa listor förstörs sedan så att 

ingen annan kan identifiera en viss enkät.  

Vi valde att formulera öppna frågor med en låg grad av strukturering, så att 

föräldrarna kan svara så fritt som möjligt. Bryman (2002) skriver att fördelen med 

enkäter jämfört med intervjuer är att de passar respondenterna bättre. 

Respondenterna kan då besvara frågorna när de själva har möjlighet och tid. En 

nackdel kan vara att det inte finns någon närvarande som kan förklara frågan vid 

eventuella oklarheter. En annan nackdel kan vara att vi riskerar att inte få tillbaka 

enkäterna. 

Förskollärarna valde vi att skicka anonyma enkäter till förskollärarna (bilaga 4). Detta 

för att vi anser att de har en genomgripande kunskap av verksamheten på 

uteförskolan. Via de anonyma enkäterna kan förskollärarna uttrycka sig fritt, vilket vi 

anser ge oss ett ärligare material att bearbeta. Vi har därför låtit graden av 

strukturering på enkätfrågorna vara låg, så att svarsutrymmet inte blir för litet.  
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4.2 Urval 

Vi har medvetet valt att göra vår undersökning på tre uteförskolor i olika kommuner. 

Att vi valde dessa uteförskolor beror dels på att vi har knutit kontakter med dem 

under vår studietid, dels att det inte finns så många att välja på. 

 På uteförskola 3 arbetar två förskollärare med tio barn i åldrarna fyra till fem år. De 

båda förskollärarna fick var sin enkät. Föräldrarna i denna grupp fick föräldraenkäten 

Av de tio föräldrarna fick nio föräldrar enkäten, detta beror på att en förälder har två 

barn på uteförskolan. Resterande tio förskollärare som fick förskollärareenkäten 

representerar två olika kommuner. ( se bild nedan)  

 .     

Förskola 1

Förskollärare

Förskola 2

Förskollärare

Förskola 3

Förskollärare

Föräldrar

12 Förskollärare

9 Föräldrar
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  4.3 Procedur 

Via telefonsamtal med uteförskolornas rektorer fick vi ett godkännande att 

genomföra vår undersökning med de metoder vi valt. Rektorn på förskola 3 där 

föräldraenkäterna skulle genomföras sände oss via e-post en adresslista över 

barnens föräldrar. Till dessa skickade vi den konfidentiella enkäten tillsammans med 

missivet (bilaga 1) och ett adresserat och frankerat kuvert till var och en av 

föräldrarna. Svarskuverten märkte vi med bokstäver för att veta vilka som svarat. 

Detta för att underlätta påminnelseutskicken (bilaga 2), som vi bestämde skulle bli 

två till antalet. Vi skickade ut nio konfidentiella enkäter till föräldrarna och vi fick 

tillbaka åtta stycken.  

Via telefonsamtal med en av förskollärarna på respektive uteförskola enades vi om 

att skicka enkäten via e-post till förskolorna 1 och 3. De förskollärarna som vi tagit 

kontakt med skulle i sin tur dela ut enkäten till de övriga i arbetslaget. Till förskola 2 

lämnades enkäten ut personligen. Enkäterna från alla uteförskolorna skickades 

tillbaka per post till oss. Totalt har vi skickat ut tolv förskollärarenkäter och fått 

tillbaka tio.  

 

4.4 Databearbetning 

Vid sammanställningen av föräldrar- och förskollärarenkäterna, kategoriserade vi 

svaren efter: 

 

• Valet av placering/arbetsplats 

• Positiva och negativa tankar kring uteförskolan 

• Synen på hälsoaspekten 

• Förskollärarnas övriga synpunkter ( Denna punkt finns endast med under 

resultat av förskollärarnas enkäter. Då vi ansåg att även de svaren var 

relevanta utifrån vårt uppsatssyfte).    

För att skapa en röd tråd i uppsatsen återfinns en del av rubrikerna i 

litteraturgenomgången. För att ytterligare förstärka våra resultatbeskrivningar har vi 

valt att sätta in citat som är kursiverade från föräldrar och förskollärare. 

Vid genomgången av enkätsvaren var vi båda närvarande. Det gjorde att vi kunde 

tolka och diskutera enkätsvaren tillsammans vilket underlättat vårt resultatarbete. 
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I och med att vi tillsammans har analyserat och diskuterat samtliga enkäter, anser vi 

att vi har minskat risken för att vår empiri skall bli feltolkad.  

 

4.5 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2002) rör tillförlitligheten frågan om undersökningens resultat blir 

detsamma om man genomför undersökningen på nytt. Vi tror att om någon annan 

använder våra frågor till föräldrar och förskollärare kommer de att få liknande svar. 

För att få så god tillförlitlighet som möjligt undersökte vi tre förskolor med 

förskollärarenkäter. Vi skulle också ha kunnat lämna föräldraenkäter på dessa 

förskolor men vi bedömde att lika antal föräldrar och förskollärareenkäter skulle vara 

tillräckligt för vår undersökning. Vi valde att arbeta med öppna frågor med en låg 

grad av strukturering på grund av att de då skulle ge oss ett rikt material med 

beskrivande svar från både föräldrar och förskollärare att arbeta med. För att ha fått 

en ännu bättre tillförlitlighet kunde vi ha låtet respondenterna läsa våra tolkningar av 

deras svar men det har vi inte gjort i denna undersökning.  

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Vi liksom Patel & Davidsson (2003) anser att det är viktigt att berörda personer får 

information då det skapar en trygghet för dem som ska delta i undersökningen. Vi 

som utför undersökningen är ju starkt beroende av deras medverkan.  

Både föräldrarnas och förskollärarnas medverkan har varit helt frivillig.  

Genom hela undersökningen har vi bevarat de medverkandes anonymitet genom att 

inte använda förskollärarnas namn samt att enkäterna lämnades in utan 

namnunderskrift. För att ytterligare förstärka anonymiteten redogör vi inte för i vilka 

kommuner som undersökningarna är gjorda i. Enkätmaterialet som vi har samlat in 

under arbetets gång har vi bevarat konfidentiellt, det har inte använts till något annat 

syfte och inte heller delgivits någon annan. Efter arbetets slut kommer adresslistan 

över berörda föräldrar att förstöras. 
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5. Resultat av föräldraenkäter 

 Detta kapitel disponerar vi efter våra frågeställningar där vi delat in resultaten efter, 

valet av placering, positiva och negativa sidor på uteförskolan och synen på 

hälsoaspekten. 

Citat som vi använder oss av kommer från föräldrar. Eftersom enkäten var anonym 

kan vi inte skriva namn efter citaten. 

5.1.    Valet av placering 

Alla nio föräldrar har gjort ett aktivt och medvetet val. De främsta anledningarna till 

valet av förskola är att barnen får vara ute och upptäcka saker tillsammans. 

Föräldrarna beskriver att barnens fantasi, initiativförmåga och kreativitet stimuleras 

av att vara ute i naturen där det finns så många konkreta saker som inte är 

konstruerade av människor enligt föräldrarna.�Tillsammans har vi haft buskul, det 

har varit en fantastisk förmån att få haft sitt barn på uteförskolan�säger en förälder. 

Att få vistas i en härlig miljö där fokus läggs på att vara nära naturen, är en förmån 

som barnen på uteförskolan får dagligen. Barn behöver röra på sig för att utvecklas, 

leken är en motorisk övningslek, där barnen tränas att kontrollera och utföra olika 

kroppsrörelser, skriver Granberg (2000) �Ätit äpple för att se hur många kärnor det 

finns i varje äpple, undersöka fler och färre och gjort diagram�, säger en förälder. 

Detta är ett lysande exempel på de 4 F:n som är Fakta, Färdighet, Förtrogenhet och 

Förståelse, dessa 4 F förutsätter och samspelar med varandra vilket Sellgren (2003) 

skriver om. Fyra föräldrar säger att � Få vara ute tillsammans och arbeta med 

konkreta saker�. Det som alla nio föräldrar har svarat var vikten av personalens 

enorma engagemang och pedagogiska tanke, med välplanerad verksamhet och 

med ett suveränt pedagogiskt upplägg.� Tack för all er glädje, energi och outtröttliga 

ambition att göra uteförskolan till en så härlig plats att vara tillsammans på�. 

Granberg (2000) anser att barn är forskare, och för att förskolan ska kunna lägga en 

grund för barnens miljömedvetande, är det viktigt att pedagogen deltar aktivt och ser 

det barnen ser så att de kan utforska tillsammans.  

 Vad det gäller förskolans uppdrag så står det i Lpfö 98 (2006) att förskolan skall 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera 

med olika material och tekniker, samt utvecklar sin förståelse för sin egen 

delaktighet i naturens kretslopp och enkla naturvetenskapliga fenomen liksom sitt 

kunnande om växter och djur. 
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 Sex föräldrar säger att en bidragande orsak till det egna aktiva valet har varit att 

föräldrarna har hört bra saker om förskolan. Att det finns tid till lek på stor yta och 

utan avbrott, ser föräldrarna som viktiga aspekter. Det har också inneburit att barnen 

fått ökad självkänsla social trygghet är en annan viktig aspekt i föräldrarnas val. 

�Vårt barn har utvecklats till en stark och trygg person, där hon känner att hennes 

fröknar lyssnar och respekterar�, anser åtta föräldrar.  

Kommentar: Det som vi såg när vi gått igenom våra enkätsvar, var att det var en 

mycket homogen föräldragrupp, de gav näst intill samstämmiga svar. Vidare ser vi i 

föräldrarnas svar att de tycker att det är viktigt för barnen att deras kreativa förmåga 

stimuleras av att vara ute och att de får upptäcka naturen tillsammans med kompisar 

och engagerade förskollärare. Ute i naturen har varje enskilt barn möjlighet att finna 

något som intresserar just dem. Någon har intresse för insekter, någon annan för 

kojan som snickras. Här har förskollärarna möjligheten att se nya sidor hos barnen 

som de inte visar inomhus. Detta tar de engagerade förskollärarna fasta på och 

utvecklar vidare i sitt pedagogiska arbete med barnen. Brügge m.fl. (2007). 

 

5.2. Vad anses som positiva och negativa sidor på uteförskolan 

I våra enkätsvar har vi fått in väldigt lite om negativa synpunkter. En förälder 

beskriver att när barnen är ute blir ljudnivån högre och då används det samma 

styrka på rösten vid inomhusvistelse.�Det är så svårt att dämpa sig inne�. En annan 

synpunkt som kom fram var att barnen på uteförskola behövde ett ordentligare 

mellanmål, pga. att de rör sig mer ute och då krävs det mer energi. Men detta var 

mer riktat till politiker som ansågs att det inte behövdes.  Samma förälder uttryckte 

en oro över nystart av en småbarnsavdelning med 8 st. 1- åringar. Oron består i om 

de större barnen kommer att bli åsidosatta. �Vi är oroliga för att det skall gå ut över 

de stora barnen�, skriver en av föräldrarna. Sen var det slitage av kläder, så 

klädkontot har ökat. �Men det är egentligen inget negativt � kläder skall ju 

användas�. 



 21

Däremot har vi väldigt många positiva synpunkter. Åtta av nio föräldrar tycker att 

grovmotoriken utvecklats och förbättrats. Föräldrarna säger också att deras barn fått 

ökad kunskap om naturen, föräldrarna ser frisk luft som utelivet ger som något 

positivt samt att det är gott om utrymme. Vidare säger samtliga nio föräldrar att 

pedagogerna ser till att �Alla barn får uppmärksamhet och att elevinflyttandet med att 

kunna påverka sin dag, har gett trygga, harmoniska och socialt starka barn som inte 

är så bekväma�. 

Kommentar: I vår redovisning tycks det som att de negativa sidorna är i 

övervägande, men så är inte fallet. Det är så att föräldrarna gör en mer målande 

beskrivning av det negativa, nästan lite urskuldande.  Men på det hela taget, så är 

det mest positiva synpunkter som kommer fram, då främst trycker föräldrarna på 

förbättrad motorik och ökad kunskap om naturen. Vidare säger föräldrarna att alla 

barn får uppmärksamhet för just den person de är och att barnen har ett stort 

elevinflyttande. Att arbeta enligt John Deweys metod �learning by doing� innebär att 

förskolläraren ska ge barnen stöd och hjälp vid behov. Förskolläraren ska även 

hjälpa barnen vidare i sina reflektioner om vad, hur och varför man gör på ett visst 

sätt. Brügge m.fl. (2007). 

 

5.3. Föräldrars syn på hälsoaspekten 

Alla nio föräldrar anser att deras barn blivit friskare efter att ha börjat på 

uteförskolan. �Mindre än 7 sjukdagar på 2 år�, och kräksjukan är ett minne blott. En 

förälder säger att deras barn med infektionsastma har kunnat minska sin 

medicinering. Föräldrar tycker också att deras barn blivit smidigare och fått 

förbättrad rörelseförmåga efter de att de börjat på uteförskolan. Tre föräldrar säger 

att mitt barn har blivit smidigare, det märks att de är i rörelse � promenader nu är en 

�baggis�. 

 Detta är i linje med Ellneby (2007) och Grahn (1997) och deras syn på träning, 

vilket ger bättre resultat när det sker ute i naturen där det finns det naturliga 

utmaningar. Även Granberg (2000) skriver att barn är fulla av energi och är mycket 

aktiva de hoppar, springer, klättrar och klänger, rullar och balanserar och genom att 

ständigt vara i rörelse utvecklar de sin motoriska förmåga och samordnar på så sätt 

sina rörelser och lär sig bemästrar sin kropp. 
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Kommentar: Föräldrarnas syn på hälsoaspekten styrks av Blennow och Söderström 

(1998) studie att barn har mindre sjukdagar och blir fortare friska på uteförskola, 

även Grahn (1997) och Ellneby (2007) förespråkar utemiljön för att det stärker och 

aktiverar immunförsvaret och då får vi friskare barn. 
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6. Resultat av förskollärarnas enkäter 

I detta avsnitt redovisar vi förskollärarnas svar från enkäterna. Vi har valt att dela in 

svaren efter samma sätt som med föräldraenkäterna, samt att vi lagt till ytterligare 

en punkt där vi skrivit ner förskollärarnas övriga synpunkter. 

 6.1 Förskollärares val och läroplansarbete 

Valet av att arbeta på uteförskola har hos förskollärarna varit ett aktivt val. Deras 

personliga och brinnande intresse för djur, natur och uteliv ses som en 

grundförutsättning för arbete i förskolan. Ska förskolan kunna förmedla detta så 

behövs det just intresserade och engagerade förskollärare. Barn gör som vuxna, 

genom att imitera och härma. Forsell (2005) skriver om Dewey som menar att man 

inte kan lära sig saker enbart genom egna erfarenheter. Andra människor i barnens 

närhet måste utmana det enskilda barnet och visa genom erfarenheter hur man kan 

gå vidare. På så sätt bygger barnet upp sin visdom. Då gäller det för pedagogerna 

att föregå med gott exempel och själv leva som vi vill lära, så att detta kan smitta av 

sig till barnen Granberg (2000). Detta återspeglas i förskollärarnas svar i val av 

arbetsplats. Vad det gäller läroplanen Lpfö 98 (2006) så ser förskollärarna inga 

hinder med att vara ute, snarare är det lättare att arbeta utifrån strävansmålen från 

Lpfö 98 (2006) på ett naturligt sätt, �för allt vi kan göra inne, går att göra ute�. En 

förskollärare säger � Jag anser att det fungerar bra, vi erbjuder barnen en trygg miljö 

utomhus som samtidigt lockar till lek och aktivitet�. För när vi möter omgivningen lär 

vi oss hur den fungerar, hur den kan smaka, lukta se ut och kännas Grahn (1997). 

Kommentar: Förskollärarna har gjort sitt val efter ett stort intresse för djur, natur och 

uteliv och för att förmedla detta kulturarv krävs det medvetenhet hos vuxna som kan 

förmedla sina kunskaper till barnen skriver Granberg (2000). Vad det gäller att 

arbeta efter Lpfö 98 (2006) så ser det inga hinder, �för allt som görs inne kan göras 

ute�, svarar alla förskollärarna. 
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 6.2 Förskollärarnas syn på positiva och negativa sidor.  

 De negativa sidor som beskrivs är inte så många, men några aspekter har 

framkommit. En av förskollärarna anser att det krävs mer energi av personalen � 

�kan ibland bli lite tungt�. Två svarade också att det finns mindre tid för 

dokumentation. 

Vidare uttryckte någon att det kunde vara svårt att få tillgång till �deras� lokal, så de 

kan gå in och värma sig och torka sina kläder. Sex förskollärare uttryckte också att 

det kanske blev en mer högljudd grupp barn. Tre förskollärare tyckte att ibland har 

barnen för dåliga kläder för att vistas ute i. Alla tio förskollärarna har övervägande 

positiva synpunkter av uteförskolan. Att barnen har bra kroppsuppfattning, de är 

friskare och har en bättre balans framhålls som fördelar. Barnens motorik är utmärkt 

och konflikterna i barngruppen är färre, menar förskollärarna. Detta stöds av 

Grahn(1997) som förespråkar vikten av att vara ute i en omväxlande miljö som gör 

att barnens koncentrationsförmåga blir större tack vare att barnen får springa av sig i 

en naturlig miljö med naturliga utmaningar och på större ytor, vilket i sin tur för med 

sig att det blir mindre konflikter Vidare säger förskollärarna att det är färre avbrott, 

lägre ljudnivå och stora utmaningar som ger mer inspiration till skapande. De ser 

också att det finns goda förutsättningar att använda alla sina sinnen. Barnen har en 

bra samarbetsförmåga. �De har även fått en lärdom och förståelse om djur, natur 

och kretslopp på ett naturligt och roligt sätt.� 

Kommentar: I vår genomgång av enkäterna ser vi också här att det är många 

samstämmiga svar, trots att vår undersökning omfattade även förskollärare från 

olika kommuner. Detta ser vi som positivt, för då kan vi se att utevistelse för barn är 

en positiv företeelse. 

 

 6.3 Förskollärarnas syn på barnens hälsa. 

Nio förskollärare menar att barnen på uteförskolan är friskare och har bättre 

motståndskraft. Detta är helt i linje med vad Blennow och Söderström (1998) skriver 

i sin studie att det är mindre sjukdagar och barnen blir fortare friska, de anser att 

detta beror på att det är mindre trängsel vilket gör att smittspridningen minskar.  

Samtidigt påpekas att barn har varit sjuka men att de sjukdomar de fått kan kopplas 

till helger, då de träffat andra barn.  
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Barnen här är väldigt starka kroppsligt och har god kontroll på sina kroppar, detta 

styrks av Grahn (1997) och Ellneby (2007) som säger att naturupplevelser aktiverar 

och stärker immunförsvaret, att grovmotoriken utvecklas vilket leder till att barnen får 

bättre balans och mer muskler och att det finns gott om utrymme och utmaningar för 

kroppen som måste bemästra ojämnheterna i marken. Förskollärarna säger också 

att �Barnen här på uteförskolan tycks ha ett friskare utseende�. 

 

Kommentar: Pedagogernas svar angående hälsoaspekten styrks av vad Grahn 

(1997) och Ellneby (2007) menar att utemiljön stärker och aktiverar immunförsvaret, 

att grovmotoriken förbättras då det finns naturliga förutsättningar i naturen för att 

träna muskler och balans. Även Söderström och Blennow (1998) skriver att det är 

färre sjukdagar och det skulle då bero på att det är mindre trängsel och på så sätt 

minskad risk för smittspridningen. 

 

 6.4 Förskollärarnas övriga synpunkter. 

Förskollärarna tar även upp att barnens föräldrar är väldigt positiva och medvetna 

om förskolan. Föräldrarna uttrycker till förskollärarna att de känner att det gett deras 

barn många fördelar, såsom liten barngrupp, omväxlande aktiviteter, lek utan avbrott 

och att barnen fått mersmak på naturen, samt att deras kreativitet och fantasi hade 

ökat. 

Förskollärarna säger också att de inte har någon direkt koppling till friluftsfrämjandet, 

men att de plockat godbitar därifrån. De utgår i sitt arbete utifrån statliga (Lpfö 98) 

och kommunala styrdokument (kommunal skolplan) som finns för förskolan. Två 

förskollärare säger att de � gått en utbildning på naturförskolan.� 

Deras sätt att arbeta på gör att de tycker att alla barn - även barn med speciella 

behov - kan vistas på uteförskolan. Det har varit barn där med funktionshinder, pga. 

att smittorisken var mindre ute än inne.  �Barn med CP skada (ganska grav), har 

hälsat på och har verkligen njutit av dofter, ljud och atmosfär.� 

Utifrån frågan om utefritids tycker förskollärarna att det vore möjligt att starta ett 

utefritids. Det vore �en god ide och en bra förlängning på uteförskola, en mycket bra 

tanke efter allt stillasittande som det är efter en skoldag.� 
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Kommentar: Alla tillfrågade förskollärare ser att föräldrarna är väldigt positiva till 

uteförskolan och att det finns en stor medvetenhet till verksamheten. Trots att det 

inte finns någon direkt koppling till Friluftsfrämjandets �Ur och Skur� så går det 

utmärkt att bedriva en uteförskola helt efter de kommunala och statliga 

styrdokumenten. Vidare ser alla att det skulle vara positivt med ett utefritids, för som 

förskollärarna säger så är det inte så mycket utevistelse för de större barnen, det 

prioteras inte på samma sätt som för de mindre barnen. 
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7. Diskussion 

I denna del kommer vi att diskutera våra resultatsvar som vi fått genom litteratur och 

enkäter, tillsammans med våra egna synpunkter.  

Syftet med vår uppsats var att få kunskap om vad föräldrar och förskollärare anser 

vara viktigt vid val av barnomsorgsplats respektive arbetsplats. Vi ville även få en 

förståelse för vilka för- och nackdelar de ser i uteförskolans verksamhet, samt hur 

de ser på hälsoaspekten. Våra frågeställningar som vi avsåg att besvara var: 

• Vad är det som gör att föräldrar väljer uteförskolan? 

• Vad anser förskollärarna vara viktigt i valet av arbetsplats? 

• Vilka för- och nackdelar ser föräldrar och förskollärare med uteförskolan? 

Genom vår undersökning och läst tidigare forskning och litteratur anser vi att vi fått 

svar på våra frågor kring föräldrars och förskollärares uppfattningar om uteförskolor. 

 

7.1 Valet av placering/arbetsplats 

Både föräldrar och förskollärare har valt uteförskolan för utelivets skull. Båda 

grupperna ser som fördelar att barnens initiativförmåga, fantasi och kreativitet 

stimuleras av naturens konkreta arbetsmaterial, som dessutom stimulerar alla 

sinnen. Detta bekräftas av Grahn (1997), som menar att när vi möter omgivningen 

lär vi oss hur den fungerar, hur den smakar, luktar, ser ut och känns. Vi håller med 

både författare och föräldrar, då vi har sett i vår egen verksamhet att när vi är ute 

blir barnen mer kreativa och kan få naturens material till vad de vill att det skall vara. 

Det är precis som Vygotskij (2003) skriver om att förhållandet till omgivningen, som 

med sin enkelhet och påverkningar leder till en skapelseprocess. Vidare påtalar 

Vygotskij (aa) att den kreativa förmågan är fantasi vilken är en medvetandeform 

som hör ihop med verkligheten. 

 Vi väntade oss inte att personalens engagemang, och det pedagogiska upplägget 

skulle vara en sådan viktig och central aspekt ur föräldrasynpunkt. Granberg (2000)  

förklarar detta med att pedagogernas förhållningssätt på ett ärligt och engagerat vis 

väcker barnens nyfikenhet. Pedagogerna kan på detta sätt förmedla moraliska 

värden, medkänsla och ett intresse för både natur och människor. 
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I vår verksamhet har vi också märkt att föräldrar inte har lagt så stor vikt vid våra 

utbildningar, men däremot vårt engagemang och medkänsla samt att vi visar 

intresse för just deras barn. 

Förskollärarna ser vikten av att förmedla sitt naturintresse, så att det �smittar� av sig 

på ett positivt sätt till barnen. Barn gör som vuxna, genom att imitera men också 

genom det sätt de blir bemötta på av vuxna Granberg (2000). Sandgren (2005) 

hänvisar till Dewey som menar att pedagogen skall möta barnens intressen, behov 

och rikta deras aktiviteter så att de tillägnas kulturens och samhällets värden. 

 

7.2 Positiva och negativa sidor på uteförskolan 

I vår undersökning har vi sett att både föräldrar och förskollärare har påtalat många 

positiva sidor om att vistas på uteförskolan. Det framkommer att barnen är friskare, 

har en bättre balans och god kroppsuppfattning. Grahn (1997) anser att utevistelse 

är allmänt nyttigt. Föräldrar och förskollärare säger att motoriken har förbättrats och 

att de fått ökade kunskaper och förståelse om naturen och allt vad det innebär, samt 

att barnen blivit tryggare, mer harmoniska och att de blivit socialt starka.  

Förskollärarna fick en fråga om det var möjligt med ett utefritids. På detta svarade 

förskollärarna att det skulle vara en bra ide med en förlängning på uteförskolan. Vi 

håller med förskollärarna om detta, efter en hel dag med mycket stillasittande, skulle 

det vara nyttigt för barnen att komma ut i skogen för att aktivera sig både kroppsligt 

och sinnligt. 

 De negativa sidorna är få, men föräldrarna och förskollärarna uttrycker dessa  

negativa sidorna med fler ord, nästan lite urskuldande. Det som var gemensamt och 

förvånande var att båda grupperna nämner ljudnivån. Föräldrarna anser att barnen 

har svårt att dämpa sig när de är inne. De menar att det krävs en högre ljudnivå ute 

pga. att det är större ytor och att det är fler ljud ute som sus och brus i skogen. Även 

förskollärarna tycker att det är en grupp högljudda barn, men att ljudnivån ute 

upplevs som lägre pga. att det är stora ytor ute i skogen.  Detta kan bero på att 

barnen inte har fått tydlig kunskap om hur man beter sig i naturen. Att skogen 

faktiskt är hem åt många djur, vilket innebär att man måste visa hänsyn.  

Här måste vi som vuxna i barnens omgivning föregå med gott exempel, barn härmar 

och imiterar de vuxnas beteende �barn gör inte som du säger utan som du gör.�  
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Vidare tycker förskollärarna att det krävs mer energi av dem, då det kan kännas lite 

tungt ibland. Detta kopplar vi till att vissa barn inte har kläder efter väder. 

Barngruppen har inte alltid tillgång till sin lokal med utrymme för t.ex. torkning av 

våta kläder.  

Förskollärarna känner också att det finns för lite tid till dokumentation. Här syftas då 

på den dokumentation som krävs för att bl.a. kunna kvalitetsredovisa förskolan, IUP 

och för de utvecklingssamtal som förskollärarna är ålagda att ha med barnens 

föräldrar två gånger per år. I Lpfö 98 (2006) står det att arbetslaget ska ha � 

fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och 

lärande� samt genomföra utvecklingssamtal� (sid. 12). 

 Föräldrarna anser att det skulle serveras ett bättre mellanmål, då barnen är ute hela 

dagarna, men detta var inget negativt mot uteförskolan. Det anses vara en sak för 

politikerna. En annan synpunkt var en oron för att det ska starta en 

småbarnsavdelning. Föräldrarna känner oro över vad som då kommer att hända 

med deras stora barn och över att de kanske blir åsidosatta då de små barnen 

behöver mer tid av personalen. Denna oro kan grundas på föräldrarnas okunskap, 

vilken i sig grundas i dålig information från ledande personer i kommunen. När 

förändringar ska genomföras är möten och samtal viktiga forum. Våra tolkningar är 

att den nya personalen skulle ta hand om de små barnen på den nya avdelningen. 

Vi kan då inte se några risker i att det kommer en ny barngrupp med små barn. 

Detta grundar vi på förskollärarnas yrkesprofession, man kan t.ex. dela upp barnen i 

åldersgrupper så att varje ålderskategori får sin utmaning.  

Till sist ses det som en nackdel att klädkontot ökar för det är mer slitage på kläder, 

men samtidigt påpekas att kläder ju är till för att användas 

 

. 7.3 Hälsoaspekten 

Vår studie visar att både föräldrar och förskollärare är samstämmiga i sina åsikter 

vad det gäller barnens hälsa.  De anser att barnen är friskare efter att de börjat på 

uteförskolan. 

 Föräldrar säger att det blivit mindre antal sjukdagar och att barn med 

infektionsastma har kunnat minska sin medicinering, även kräksjukan är ett minne 

blott. 
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 Detta styrks av en studie som gjordes av Blennow & Söderström (1998) där de visar 

på att sjukdagarna för barn på uteförskola är färre, än på en traditionellförskola, 

förklaringen anser de att det beror på att det är mindre trängsel ute som motverkar 

smittspridningen, samt att det i utemiljön kan vara mindre stressigt. Även Grahn 

(1997) hävdar att barnen blir friskare av att vistas ute i en omväxlande miljö. 

Föräldrar anser också att deras barn blivit smidigare och att de fått bättre 

rörelseförmåga. Detta styrks av Ellneby (2007) som skriver att motoriken förbättras 

av daglig träning i utemiljö, där det finns naturliga utmaningar. Grahn (1997) hävdar 

att de bästa möjligheterna till grovmotoriska aktiviteter finner vi utomhus, för i 

naturen finns alla möjligheter att träna hela kroppen samt våra sinnen. Vidare skriver 

författaren att barn blir friskare när de vistas ute, samt att koncentrationsförmågan 

blir förbättrad om de befinner sig i olika och omväxlande miljöer. 

Förskollärarna är av samma åsikt, de framhåller att barnen är friskare och om de är 

sjuka tillfrisknar de fortare. Detta för att både föräldrar och förskollärare menar att 

barnen har fått bättre motståndskraft. 

För det är ju så att smittspridningen är mindre ute än inne, de tycker också att 

barnen har ett friskare utseende och är starkare kroppsligt än barn på en traditionell 

förskola. Det är just detta som Blennow och Söderström (1998) kommer fram till i sin 

rapport. Alltså kan vi anta att barnen blir friskare av att vistas på en uteförskola. 

Vilket leder till att vi förstår varför uteförskolor blir populära. Vilken förälder vill inte ha 

ett friskt och fräscht barn som utvecklar sin kreativitet, fantasi, motorik och fysik. 

Detta kan, som vi ser det bara leda till en utbyggnad av uteförskolor eller en större 

medvetenhet kring utomhuslivets betydelse för hälsa och välbefinnande. Ska 

förskolans verksamhet bedrivas i större grad än vad som sker i dag utomhus? 
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8. Slutsatser  

De föräldrar som medverkat i vår undersökning har gjort ett medvetet val att placera 

sitt/sina barn på uteförskola, därför har de tydliga uppfattningar om fördelar och 

nackdelar. Men har de flesta föräldrar en valmöjlighet vad gäller barnomsorgsplats?  

Vi ställer oss denna fråga utifrån att vi inte ser att valmöjligheten är så stor eftersom 

det kanske inte är tillräckligt många uteförskolor i kommunerna. 

Vi väntade oss inte att personalens engagemang, och det pedagogiska upplägget 

skulle vara en sådan viktig och central aspekt ur föräldrasynpunkt. Är det så att 

föräldrarna inte anser att pedagogernas utbildningar och kompetensutvecklingar är 

viktiga? 

Förskollärarna ser vikten av att förmedla sitt naturintresse, så att det �smittar� av sig 

på ett positivt sätt till barnen. Vi vill ju alla jobba mot en hållbar utveckling av vår 

miljö, då är det viktigt att kunna förmedla detta till våra barn. Vi som pedagoger vill ju 

att barnen får med sig varsamma tankar och redskap till framtida miljöarbete.  

Föräldrar uttryckte att engagemanget hos pedagogerna hade en avgörande 

betydelse. Det gör att vi kan fundera kring om utbildning har betydelse eller inte. 

Efter fyra års studie hoppas vi att vi kan förmedla att utbildning är av betydelse och 

att föräldrar i framtiden förstår och upptäcker detta. Det handlar väldigt mycket om 

vilket förhållningssätt pedagogerna uttrycker och synliggör. Har utbildningen gett oss 

råg i ryggen? 

Vi har i vår studie fått fram att ljudnivån upplevs som hög och svår att dämpa när 

man kommer inomhus. Vi har funderat på orsaker till detta. Kan det vara så att 

pedagogerna inte rör sig mellan grupperna av lekande barn, utan de pratar högt och 

ropar till varandra istället? Eller beror det på att området som barnen vistas i är 

mycket större och den höga ljudnivån inte märks så väl, men när man kommer 

inomhus blir den oacceptabel och svår att dämpa?  

Både föräldrar och förskollärare anser att barnen får en bättre grovmotorik när de 

vistas på en uteförskola. Kan det bero på att utegårdarna på de traditionella 

förskolorna inte erbjuder nog med utmaningar som stimulerar motoriken?  
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9. Vidare studier 

Efter genomgång av allt material, fastnade vi för att vissa föräldrar och förskollärare 

anser att ljudnivån är hög på uteförskolan. 

Det skulle därför vara ett intressant ämne att undersöka vidare. 

Är detta med ljudnivån en företeelse som är allmän på uteförskolor? 

Vi skulle även vilja fortsätta undersöka om personalens utbildning har någon 

betydelse vid valet av barnomsorgsplats. Detta med anledning av att vi i vår 

undersökning fann att de flesta föräldrar ansåg att personalens engagemang och 

intresse var avgörande. Är det så att vi som förskollärare har svårt för att förmedla 

och synliggöra vår kompetens till föräldrarna? 
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                                                                                                                  Bilaga 1 

 

VÄXJÖ UNIVERSITET 

LÄRARUTBILDNINGEN 
 

 
   EXAMENSARBETE OM UTEFÖRSKOLA 

 
 

 
Vi är två förskollärarstudenter från Växjö Universitet som skall skriva ett examensarbete om 
vilka uppfattningar föräldrar och förskollärare har på uteförskolor. Vi vill med andra ord 
undersöka varför föräldrar väljer att placera sina barn på uteförskola och varför förskollärarna 
har valt att arbeta där. 
 

 
Avsikten med denna enkät är att dina svar tillsammans med de andra föräldrarnas ska bilda en 
grund för oss att stå på när vi skall komma fram till svaren på de frågor som vi beskrivit. Vi skall 
även intervjua förskollärarna för att få fram deras perspektiv. 

 
Undersökningen görs helt anonymt. Du behöver inte skriva ditt namn på enkäten. Alla föräldrar 
som har barn placerade på denna förskola kommer att få denna enkät. 
 

Vi ber dig att svara på frågorna och lämna tillbaka enkäten till förskolan i bifogat svarskuvert, så 
att ingen obehörig ska kunna läsa dina svar. 

 

Enkäterna behöver vara inlämnade senast 15 juni. 
 
Om du har några frågor om undersökningen så får du gärna maila till: 

Anette Ericsson;   persmala.gard@telia.com eller 

Monica Hansson;  monica.hansson@netatonce.net  

 

Tack på förhand för din viktiga medverkan. 
   
 
Växjö, april 2007 
Anette Ericsson och Monica Hansson 
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                                                                                                                Växjö 24/6 2007 
 

 
 

 
Enligt våra noteringar har du ännu inte besvarat frågeformuläret som du bör ha fått för en tid 
sedan. Det är av största betydelse för vår undersökning att just du också svarar. 
Vi är tacksamma för om du skickar in det ifyllda formuläret snarast. För den händelse att ditt 
formulär förkommit så skickar vi här ett nytt. Skulle du redan ha svarat ber vi dig att bortse från 
detta meddelande. 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan. 
 

MvH Monica Hansson Anette Ericsson 
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   Enkät om uteförskola 
 
 

1. Vilken var den främsta anledningen till att ni placerade ert/era barn på 
Kojans uteförskola? 

 
 
 
 

2. Är ni nöjda med ert barns uteförskola, motivera varför? 
      
 
 
 

3. Vilka negativa sidor har uteförskolan? 
 
 
 
 

4. Vilka positiva sidor har uteförskolan? 
 
 
 
 

5. Anser ni att ert/era barn missar något med tanke på att verksamheten bedrivs 
utomhus? 

 
 
 
 
 6.  Upplever ni att ert/era barn är friskare sedan de började på uteförskolan? 
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Intervjuunderlag (enkät) 
 
Hur ser din bakgrund i förskolläraryrket ut? 
 
 
Av vilken anledning valde du att arbeta på en uteförskola? 
 
 
Var finns det för fördelar respektive nackdelar med att arbeta på en uteförskola? 
 
 
Hur arbetar ni med läroplanens olika delar när verksamheten bedrivs utomhus,  
anser ni att ni missar något? 
 
 
Hur ser ni på barnens hälsa här, jämfört med en traditionell förskola? 
 
 
Hur tror ni att föräldrarna resonerar kring uteförskolan? 
 
 
Har ni någon koppling till Friluftsfrämjandet, vad gäller kompetensutv. 
målformulering, arbetsplan m.m. ? 
 
 
Anser ni att denna form av förskola passar alla barn, även de med speciella behov? 
 
 
Hur ser ni på möjligheten att starta utefritids för de äldre barnen? 
 

 


