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Sammanfattning: Den här studien syftar till att ta reda på om föräldrars utomhus vanor 
påverkar valet av att sätta sina barn på en I Ur och Skur förskola respektive på en 
kommunal/allmän förskola. Tidigare forskning visar att det är bland annat närheten till 
hemmet som är avgörande. För de som sökte sig till andra förskolor/skolor var det också 
pedagogiken och inriktningen som spelade en avgörande roll. Den här uppsatsen bygger på en 
kvantitativ undersökning där fyra förskolors föräldrar har deltagit, två kommunala och två I 
Ur och Skur. Sammanlagt har 180 föräldrar tillfrågats och 44 deltagit. Undersökningen visar 
att det finns vissa skillnader mellan föräldrar som har sina barn på en I Ur och Skur förskola 
och kommunal förskola. Den tydligaste skillnaden var att föräldrar till den senare nämnda 
förskola angav närheten som en avgörande faktor medan föräldrar till barn på I Ur och Skur 
angav pedagogiken som avgörande att de sökte sig till den nuvarande förskolan.  
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1 INLEDNING 

Föräldrar som väljer att ha sina barn inom barnomsorgen har möjlighet att välja förskola. Det 
finns olika slags förskolor med olika inriktningar och profiler. Allra vanligast är det att 
föräldrar låter sina barn gå på en kommunal förskola. I Ur och Skur är en förskola med en 
speciell profil och pedagogik som tilltalar mig personligen och jag tycker att deras pedagogik 
med att vara ute så mycket som möjligt låter bra. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda 
på vad det kan finnas för bakomliggande orsaker som kan påverka valet av att sätta sitt/sina 
barn på en I Ur och Skur eller en allmän förskola. Att veta vad det är för olika typer av 
människor som söker sig till respektive förskolor tror jag kan vara bra för personalen så att de 
vet vad det är för utgångsläge för verksamheten. Min teori när jag började med 
undersökningen var att föräldrar som är naturintresserade och är själva mycket ute i naturen, 
väljer att sätta sina barn på en förskola som tillgodoser just det behovet.  

1.2 Litteraturgenomgång 
Under följande underrubriker tar jag upp fakta och litteratur som berör mitt 
undersökningsområde. Jag börjar med att förklara vad I Ur och Skur är för något följt av både 
I Ur och Skurs och den kommunala förskolans historik. Därefter kommer litteratur från 
tidigare forskning som berör föräldrars val av förskola och skola. För att få en lättare översikt 
avslutas litteraturdelen med en sammanfattning. Till sist kan man läsa frågeställningarna som 
ligger tillgrund för detta arbete.   
 
1.2.1 Vad är I Ur och Skur  
I Ur och Skur är en verksamhet som styrs av Friluftsfrämjandet. Verksamheten är religiöst 
och politiskt obunden och kan förekomma som både personal- och föräldrakooperativ, 
aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller i kommunal regi. För att förskolan skall 
kunna profilera sig som en I Ur och Skur förskola måste minst 75 % av den pedagogiska 
personalen ha genomgått en grundutbildning. Denna utbildning består av 7,5 högskolepoäng 
och sker med ett samarbete mellan högskola och friluftsfrämjandet. Grundutbildningen finns 
för att säkerhetsställa kvaliteten på verksamheten tillsammans med andra åtgärder. Såsom 
t.ex. årliga möten, enkäter och verksamhetsberättelser (I Ur och Skur, 2007). 
 
Den pedagogiska verksamheten bygger på grundidén om att barnen skall få sina behov av 
kunskap, gemenskap och rörelse tillgodosedda ute i naturen. Barnen skall få en bättre kunskap 
om naturen vilket i sin tur skall ge en naturkänsla och en förståelse för naturen och dess 
samband. Några av verksamhetens grundfilosofier är att det ska vara roligt att vara ute, lära 
barnen om friluftsliv och att ge barnen upplevelser i och om naturen (Drougge 1997). 
Det står vidare i I Ur och Skur (2007) att barn och ungdomar skall stimuleras, aktiveras och 
skapa intressen genom eget lärande i naturen. Även självkänsla, social kompetens och 
empatisk förmåga strävar denna I Ur och Skurpedagogik att stärka. 
 
Inom I Ur och Skur är föräldrasamverkan en central del för att nå upp till en bra kvalitet. 
Samverkan mellan förskola och vårdnadshavare kan se olika ut men det viktigaste är att det 
finns en dialog däremellan för att barnet skall få så bra förutsättningar som möjligt. 
Det står vidare i I Ur och Skur (2007) att tidigare forskningar har visat samband mellan hälsa 
och utevistelse hos förskolebarn. Hälsa i detta fall avser infektioner, stressåkommor, 
grovmotorisk- och koncentrationsförmåga. Studierna visar att de förskolebarn som är ute 
mycket klarar sig bättre inom dessa områden och behöver därför vara hemma mer sällan än 
andra förskolebarn som inte är ute lika mycket. 
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1.2.2 Historik 
 
Allmän/kommunal 

• 1930 började det behövas mer heldagsomsorg än tidigare på grund av ett alltmer 
industrialiserat samhälle. 

• 1935 introducerade Alva Myrdal i ”Stadsbarn” en daghemsmodell. Även ett 
seminarium startades av HSB i Stockholm för att utbilda småbarnsfostrarinnor 
(förskollärare). Barn från alla samhällsklasser började även använda sig av 
verksamheten och fattigvårdsstämpeln som barnkrubborna tidigare haft försvann. 

• 1930-40 började kommunerna ta ett visst ansvar för verksamheten och började 
förändra. 

• 1960-70 togs politiska beslut som präglar den nuvarande verksamheten. Kvinnor 
började arbeta i högre grad vilket ledde till att det behovet av barnomsorg också 
ökade. 

• 1972 började ordet förskola att användas mer allmänt 
• 1982 ”integrerades regleringen av barnomsorgen och därmed förskolan i 

socialtjänstlagen. Demokrati, solidaritet, jämlikhet och ansvar var lagens 
målparagrafer” vilket den pedagogiska verksamheten baserar sina mål på. 

• 1987 utformades det några grundläggande principer för förskolan om synen på barns 
utveckling och lärande.   

• 1998 tog skolverket över tillsynen från socialstyrelsen och länsstyrelsen. Förskolan får 
även en läroplan, Lpfö98. Sexåringarna flyttas över till skolan till förskoleklass och 
går efter skolans läroplan. 

 
(2008-11-23 Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/artikel/178495 
 

   2008-11-23 Nationalencyklopedin • Lång 
http://www.ne.se/artikel/124221 

 
 
I Ur och Skur 

• 1983 väcker Susanne Drougge och Siw Linde en tanke om en förskola baserad på 
friluftsfrämjandets barnverksamhet. 

• 1985 startar den första I Ur och Skur förskola på Lidingö i form av ett 
personalkooperativ. 

• 1988 håller grundarna Drougge och Linde den första kursen om hur man startar en I 
Ur och Skur förskola. 

• 1989 bildar de I Ur och Skur-Främjandet där alla I Ur och Skur verksamheter blir 
medlemmar. Detta görs för att kunna styra upp och säkerhetsställa kvaliteten. 

• 1995 finns det 57 verksamheter av denna sort och I Ur och Skurfrämjandet avslutas 
och ingår till fullo i Friluftsfrämjandets organisation. 

• 2007 finns det ca 200 förskolor, familjedaghem, fritidshem och 12 skolor registrerade 
som I Ur och Skur. 

 
(I Ur och Skur s 90, 2007) 
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1.2.3 Föräldrars val/Tidigare forskning 

Föräldrar väljer, enligt Sundell och Bennets (1992) undersökning, barnomsorg baserat på 
barnomsorgens olika kvalitéer istället för att se till barnets behov. Kjellman (2002) har i sin 
undersökning fått fram att skolans rykte är en viktig rekryteringsgrund i valet av skola. Även i 
Damgrens (2002) undersökning var ryktet viktigt för föräldrarna. I Kjellmans (2002) bok kan 
man läsa att ett bra rykte var om skolan var lugn och stabil, bra resultat var även viktiga för 
ryktet i innerstadens skolor. 
 
Närheten till hemmet var den viktigaste rekryteringsgrunden för föräldrar med barn på en 
kommunal förskola enligt Bergmarks undersökning gjord på uppdrag av SAF skriver 
Damgren (2002). Undersökningen visade även att andra och tredje viktigaste motivet som 
påverkade valet av skola var att det inte fanns någon annan skola i området och att det gick 
kamrater på skolan. Kjellman (2002) skriver att enligt en av skolverkets (1996:109) 
undersökningar visar att föräldrarna med barn på en kommunal skola som ansåg att 
profileringen hade en stor roll vid valet av skola utgjorde 39 %. 
 
En undersökning gjord av Bergmark på begäran av SAF visade att föräldrar med barn på en 
annan skola än kommunal angav pedagogiken som det viktigaste motivet för valet av skola 
skriver Damgren (2002). Undersökningen visade också att skolans storlek var det andra stora 
motivet och närheten som tredje viktigaste orsak till valet av skola. Enligt Damgrens (2002) 
egna undersökning var närhet och om det gick kamrater där mindre viktiga argument för 
föräldrar som hade sina barn på en friskola. Den största påverkan av valet av skola var skolans 
profilering och arbetet kring barnets utveckling. Som andra viktigaste motiv angavs om det 
var bra lärare och små klasser skriver författaren. Kjellman (2002) skriver att enligt en av 
skolverkets (1996:109) undersökningar visar att 75 % av föräldrarna med barn på en 
fristående skola att skolans profilering hade en viktig roll vid valet av skola.  
 
Många föräldrar ansåg enligt Damgren (2002) att det var en kombination av några orsaker 
som var avgörande för valet av friskola och inte bara ett. Även Sundell och Bennet (1992) 
menar att deras studie visade att valet av skola styrs av flera samverkande faktorer. De tre 
vanligaste faktorerna var föräldrarnas syn på barnuppfostran, egen barnomsorg som barn och 
vilken barnsomsorg vännerna använde. Den som var uppdragsgivare/huvudman för 
barnomsorgen verkade spela en mindre viktig roll för föräldrarna och deras beslut. Däremot 
kunde Sundell och Bennet (a.a) se att den sociala tillhörigheten spelade en indirekt roll i valet 
av barnsomsorg beroende på vad föräldrarna haft för barnomsorg själva som barn och deras 
nuvarande umgängeskrets. Författarna menar att de tre områdena som är betydelsefulla för 
föräldrarnas val är socialgruppstillhörighet, vänskapskretsens barnomsorg och uppfostrings-
attityder. Sundells och Bennets (1992) undersökning antyder att föräldrarna väljer den 
barnomsorg som passar bäst in på deras egen uppfostringssyn. 
 
Kjellman (2002) menar att föräldrar som väljer en annan skola än ansvarsskolan (den skola 
som tilldelats av kommunen) väljer en skola som ligger i närheten av hemmet. Detta skriver 
författaren att det är i likhet med studier som gjorts i Skottland där de skolbyten som gjorts 
var med närliggande skolor. De få föräldrar som gjorde bytet med en skola som låg längre 
bort, gjorde detta på grund av skolans särskilda profil eller inriktning. Författaren skriver 
vidare att skolor som ger goda kunskaper, god social miljö och tar hand om utsatta elever på 
ett bra sätt är mer attraktiva för föräldrar än skolans särskilda profil eller inriktning.  
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Kjellman (2001) skriver liksom Damgren (2002) att skolorna är lika segregerade som 
bostadsområdena skolorna ligger i. Detta menar Damgren beror på att många väljer förskolor 
och skolor som ligger i närheten av bostaden. Men hans undersökning påvisar inte att 
föräldrarnas inkomst påverkar valet av kommunal eller annan skola. Däremot visade en 
undersökning som Ekman och Sundell (1992) gjort att föräldrar som sökt sig till annan än 
kommunal regi gjorde detta på grund av att det inte fanns någon plats på en kommunal 
förskola. Damgren (2002) skriver också att enligt Englund (1989) väljer föräldrar fristående 
skolor på grund av att de kommunala inte kan tillgodose föräldrarnas behov och förväntningar 
 
I Johannsons (1993) rapport har förskolechefer berättat hur de upplevde hur föräldrarna ansåg 
om barnomsorgen. Svaren delades in i tre kategorier, komplementär, social och 
trygghet/kunskapstillväxt. Inom den komplementära verksamheten skall förskolan ge barnen 
det som föräldrarna själva inte kan ge dom, t.ex. att leka eller göra utflykter under dagen. 
 
Damgren (2002) har i sin avhandling tagit del av en undersökning gjord av Temo (1993). Den 
undersökningen visar att föräldrar i fristående skolor i stadsregionen har större andel 
högskoleutbildade än i övriga orter. En annan undersökning som han också tagit del av gjord 
av Bergmark (1999) styrker det resultatet. Bergmarks undersökning visar att hälften av 
föräldrarna på fristående skolor var akademiker och på kommunala skolor var det 33%. 
 
Sundell och Bennet (1992) menar att för att föräldrarna skall kunna göra ett bra beslut om 
vilken barnomsorg barnet skall gå på finns det tre saker att tänka på. Först måste de bedöma 
barnets behov korrekt för att sedan ta reda på vad det finns för alternativ som passar. Till sist 
göra en sammanställning och fatta ett beslut. De skriver vidare att valet ofta görs med för lite 
kunskap och efter föräldrarnas behov istället för barnets. Ekman och Sundell (1992) anser att 
föräldrar logiskt sätt inte borde vara intresserade av hur förskolan lär ut saker då föräldrarna 
ofta har för lite kunskap om detta. Istället bör föräldrarna vara intresserade om vad förskolan 
arbetat mot för mål och hur väl det har uppnåtts. Damgren (2002) menar att föräldrar måste ha 
kunskap om vad det finns för olika skolor och vad de står för, för att kunna göra ett val.  
 
1.2.4 Sammanfattning  

En förskola med profileringen I Ur och Skur måste uppfylla vissa krav för att få namnge sig 
som just I Ur och Skur förskola. Det är friluftsfrämjandet som har hand om verksamheten och 
utbildar personal på högskolan för att säkerhetsställa kvalitén. Pedagogikens utgångspunkt är 
att vara ute så mycket som möjligt. 
 
Tidigare forskning visar i stort sett samma med vissa variationer. Det är samma orsaker som 
dyker upp i de flesta studier men rangordningen skiljer. Den orsaken som oftast kommer upp 
är närheten till hemmet oavsett om det är kommunal eller annan förskola. Skolans profil är 
också en av de viktigaste orsakerna som uppkommer för dem som söker sig till annan förskola 
än kommunal. Ryktet är något som är viktigt för både föräldrar som söker sig till en förskola 
med någon speciellt inriktning eller profil och för de som väljer en kommunal förskola. 
 
Tidigare studier visar att förskolor och skolor blir lika segregerande som de bostadsområde de 
ligger i på grund av att många väljer närliggande verksamheter. Studier visar även att 
föräldrar söker sig till annan verksamhet än kommunal på grund av att den kommunala inte 
kan tillgodose föräldrarnas behov. 
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1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har legat till grund för denna undersökning. 
 
1) Är föräldrar som placerar sina barn på en I Ur och Skur förskola oftare ute än föräldrar på 
allmän/kommunal förskola? 
 
2) Kan föräldrars attityd till att vara ute påverka valet av I Ur och Skur eller 
allmän/kommunal förskola? 
 
3) Finns det annat som kan påverka valet? 
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2 METOD 
I följande avsnitt tar jag upp hur urvalet till undersökningen gjorts och vad för data-
insamlingsmetoder jag använt mig av, samt hur jag gått tillväga under arbetets gång och vilka 
analysmetoder som använts. 

2.1 Urval 
Den här studien är gjord på fyra förskolor och dess föräldrar i södra Sverige. Två är 
kommunala förskolor varav en har en matematikinriktning. De andra två förskolorna är I Ur 
och Skur förskolor. Den ena förskolan drivs som personalkooperativ och den andra som en 
ekonomisk förening. För att etiskt skydda personernas integritet har jag valt att namnge 
förskolorna med en bokstav så att det inte ska gå att spåra till enskilda personer. I Ur och Skur 
förskolorna har fått bokstäverna A och B, de kommunala C och D. Varje person har sedan fått 
en siffra, varje svar har en kod som kan se ut på följande sett, A13, D6. Där bokstaven 
symboliserar förskolan och siffran vilken svarande det är. För att kunna jämföra svaren på 
bästa sätt ville jag få en så jämn svarskvot som möjligt. Jag valde två av varje typ av förskola 
då detta var ett lämpligt antal. En förskola av varje skulle ge för lite material att dra några 
slutsatser ifrån och tre av varje hade blivit för mycket material att analysera på den tid som 
tilldelats.  På en av förskolorna som är profilerade som I Ur och Skur var det bara en 
avdelning bestående av 26 barn mellan 3-5 år som deltog. På de andra tre förskolorna var alla 
barnen och deras föräldrar förfrågade. Detta beror delvis på att förskolorna själva var med och 
bestämde till vilka föräldrar de ville dela ut till och jag ville ha en jämn fördelning mellan 
förskolorna. 
 
Förskola Inriktning/ 

Profil 
Regi Antal 

barn 
Antal 
föräldrar 

Antal 
svar 

A I Ur och Skur Personalkooperativ (1-5 år) 27 38 10 
B I Ur och Skur Ekonomisk förening (avd. 3-5 

år) 
26  52 8 

C Allmän Kommunal (1-5 år) 24 44 4 
D Matteinr. Kommunal (1-5 år) 25 46 22 
Totalt   102 180 44 
 
I Examensarbetet i lärarutbildningen (2006) skriver Johansson och Svedner att en av de 
forskningsetiker som finns är att deltagarnas anonymitet skall skyddas. Det skall inte gå att 
identifiera enskilda personer eller förskolor i den färdiga rapporten. För att uppnå detta etiska 
mål har jag kodat varje svar med en bokstav (förskolan) och en siffra (personen) för att 
skydda de svarandes integritet. För att skydda de medverkande ytterligare anges inte heller det 
exakta geografiska läget där undersökningen ägt rum.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 
För att genomföra denna studie var det två metoder som passade för att samla in data på, 
enkätundersökning och intervju. Jag valde att enbart göra enkätundersökning för att kunna nå 
så många som möjligt. Det är mindre tidskrävande att sammanställa resultatet utifrån enkäter 
än intervjuer vilket gav mig mer tid till att analysera materialet. Att intervjua kan ge en mer 
sanningsenlig bild då man kan ställa följdfrågor och eventuella missförstånd kan redas ut. 
Nackdelen med intervju är att få människor vill delta då det kan vara väldigt tidskrävande. En 
enkät går snabbare för den medverkande och kan göras när denna har tid. För att fånga 
föräldrarnas intresse och vilja att besvara enkäten skrev jag en informationslapp (Se bilaga 1). 
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I brevet var det även en intresseanmälan där föräldrarna kunde kryssa i om de ville delta eller 
ej och om de ville ha enkäten på papper eller via e-post. Eftersom jag gav föräldrarna valet att 
kunna svara på enkäten via e-post blev deras svar inte helt anonyma på grund av att jag fick 
deras e-postadress. Att koda svaren är ett sätt att anonymisera (Stukát, 2005) som jag har 
använt mig av. Enligt Stukát (a.a) bör man börja enkäten med grundfrågor som är lätta att 
besvara för att sedan fortsätta med lite svårare frågor. Enkäten utformades så som Stukát (a.a) 
beskriver, den första delen var av baskunskaps karaktär och den andra inriktad på det område 
jag önskar undersöka (se bilaga 3).  

2.3 Procedur 
Jag började med att ringa till kommunen för att ta reda på vad det fanns för I Ur och Skur 
förskolor inom kommunen. Jag beslutade att två I Ur och Skur och två kommunala förskolor 
räckte för min undersökning. Skulle alla svara skulle jag få in 180 enkäter. Jag tog kontakt 
med de tilltänkta förskolorna genom att ringa och presentera mig och mitt arbete. Tre av 
förskolorna tackade ja direkt medan den fjärde ville diskutera med sina kollegor. När jag fått 
medgivande från alla förskolor att jag fick dela ut enkäter till deras föräldrar skickade jag 
förskolorna en intresseanmälan (se bilaga 1) som föräldrarna skulle få. Tre förskolor skrev ut 
intresseanmälan själva samt att de delade ut till föräldrarna, och till den tredje förskolan 
lämnade jag lapparna på förskolan. Jag upptäckte vid utlämnandet av intresselapparna att jag 
inte visste vilket barns föräldrar som jag skulle lämna enkäterna till om de valt att svara på 
enkäten i pappersform. Till förskola B lade jag även till en rad där de kunde skriva i barnets 
namn så jag kunde lämna enkäterna till rätt person. Föräldrarna på de andra tre förskolorna 
som ville ha enkäten i pappersform hade uppmärksammat detta och skrivit dit barnets namn 
på eget initiativ. På en förskola fick jag bara in svar från ett föräldrapar. För att få in mer 
resultat sökte jag upp en annan kommunal förskola och uteslöt den andra förskolan från min 
studie. För att höja svarsfrekvensen lämnade jag också bara ut enkäterna i barnens fack med 
ett följebrev (se bilaga 2) istället för att först lämna ut intresseanmälan. 

2.4 Analysmetoder 
För att analysera mitt arbete har jag samlat informationen i tabeller. Ekengren och Hinnfors 
(2006) skriver att det är bra att använda sig av en statistisk analys metod om man har flera 
enheter som behöver analyseras. De skriver vidare att det också är bra då man lättare kan 
generalisera och se mönster om uppgifterna är sammanställda. Samtidigt som man kan se 
variablernas påverkan av varandra. För att sammanställa mina uppgifter och göra diagram 
använde jag mig av excel.   
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Figur 2: Hur ofta föräldrarna är ute med sina barn i procent
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Figur 1: Boendestatus mellan de två förskolegrupperna i procent
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Figur 3: Vad föräldrarna oftast gör med sina 
barn när de är ute i procent

3 RESULTAT 
 
Bostadstyp  
Resultatet visar att de föräldrar som har 
sina barn på en I Ur och Skur förskola 
bor alla i Villa/Radhus. På den 
allmänna förskolan ser uppdelningen ut 
så att 27% bor i villa/radhus och 73% 
bor i lägenhet.  
 
 
 
 
 
 
1. Hur ofta är du ute med barnet/en i 
genomsnitt under en månad? 
Föräldrarna som har sina barn på en 
allmän förskola är ute mer med sina 
barn än föräldrarna som har sina barn 
på en I Ur och Skur förskola. Det är 
också en liten högre procentenhet 
föräldrar i I Ur och Skur som är ute 
mindre än 4 gånger i månaden. Denna 
siffra motsvarar 4 % för föräldrar med 
barn på en allmänförskola.  
 
 
 
2. Vad gör ni oftast tillsammans när ni 
är ute? 
I tabellen här bredvid ser man att 44 % av 
föräldrarna i I Ur och Skur oftast är ute i 
skog och mark medan 50% av föräldrarna 
på allmän förskola oftast är i lekpark och 
leker. Här nedan är exempel på vad 
föräldrar i I Ur och Skur svarat att det gör 
när det oftast är ute med barnet/en 
A5: ”Är ute i trädgården”  
A8: ”Spelar boll, innebandy, fiskar” 
C6: ”Det vi har behov/lust/och tid till vid 
det specifika tillfället” 
 
Ex på vad föräldrar på allmän förskola har angett: 
E48: ”  På staden, kaffé, hemma hos kompisar (leker utomhus)” 
E39:”cyklar” 
E13: ”Går till affären, uträttar ärenden” 
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Figur 4: Vem som oftast tar initiativet till att gå ut i procent
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Figur 5: Om föräldrarna gjort ett aktivt val i procent

4. Vem tar oftast initiativet till att vara 
ute?  
 
På denna fråga är det väldigt jämt mellan 
förskolorna. Det är ingen som har angett 
att det oftast är syskon eller kamrater som 
oftast tar initiativ att gå ut. Båda 
förskolorna har angett att det är som regel 
är föräldrarna som tar initiativet till att gå 
ut. I figur nr 4 syns det tydligt hur 
svarsalternativen delats upp i 
procentenheter.  
 
 
 
7. Var det ett aktivt val?  
Som figur nr 5 visar har alla 
föräldrarna som har sina barn 
på en I Ur och Skur förskola 
gjort ett aktivt val av att sätta 
sina barn på just den 
förskolan. Medan den 
motsvarande siffran för 
föräldrar med barn på de 
kommunala förskolorna är 92 
%. De 8% som inte har gjort 
ett aktivt val består av två 
föräldrar till två olika barn. 
De andra två föräldrarna till 
barnen anger dock att det var 
ett aktivt val. De motiverade 
på följande sätt: 
E40: ”bästa valet för oss” 
E7: ”Nära bostaden. Tillgänglig personal. Pedagogisk -ma- inriktning kul” 
 
Följande två citat är från föräldrar som angivit att det var ett aktivt val av förskola. 
E14: ”Föräldrakooperativ går fetbort, och det finns ingen närliggande ur & skur -dagis, så 
det var ett aktivit vak på grund av att vi inte hade nägra alternativ.” 
D5: ”Valde mest efter närhet till hemmet. X har väldigt bra rykte och vi tyckte att det var mest 
lämpat. Satte även upp i kö på ur&skur men de hade väldigt lång väntetid så vi strök dem. 
Stog i kö till de tre mest närliggande förskolorna.” 
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Figur 6: Antal procent av  föräldrarna som deltagit i 
någon ordnad aktivitet som barn 
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Figur 7: Föräldrarnas inställning till att själva vara ute idag i procent
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Figur 8: Föräldrars åsikt om barns utevistelse i procent.

 
10. Var du som barn med i någon ordnad 
utomhusaktivitet 
(Ex. Skogsmulle, scouter, etc)  
Mitt resultat visar att de är vanligare bland de 
föräldrar på I Ur och Skur att de deltagit i 
någon ordnad uteaktivitet som barn än inte 
deltagit. På den allmänna förskolan är det 50-
50.  
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Hur är din inställning till 
att vara utomhus idag?  
Svaren visar att det är mer 
utspritt på den kommunala 
förskolan bland 
svarsalternativen, se figur 7. 
89% av föräldrarna på UoS 
försöker vara ute så mycket 
som möjligt.  
 
 
 
 
 
12. Tror, eller anser du, att det är 
bra för barnen att vara ute så 
mycket som möjligt?  
I figur 8 ser vi att alla föräldrar som har 
sina barn på en UoS förskola anser att 
det är bra för barnen att vara ute så 
mycket som möjligt. Den siffran är 
bara 88% på den kommunala 
förskolan.  
En förälder som svarat nej på denna 
fråga skriver följande. 
E11: ”Jag tror att det är bra för 
barnen att vara ute någon - några 
timmar per dag, men absolut INTE 
hela tiden. Då tror jag det är mycket viktigare att ha inspirerande, engagerad och 
pedagogiskt initierad personal på förskolan. Dessutom tror jag det är få vuxna som skulle 
vilja tillbringa hela dagarna utomhus i regn och rusk, dag ut och dag in. Jag skulle i alla fall 
inte vilja det nu och skulle definitivt inte uppskatta det som barn.” 
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Sammanfattning 

Resultaten som jag har fått fram ur den här studien är inte tydliga nog för att kunna dra några 
större slutsatser av. Det beror på att det inte skiljer så mycket i det stora hela mellan den två 
olika förskolegrupperna. Resultaten visar att föräldrarna med barn på I Ur och Skur 
förskolorna är mer positivt inställda till att vara ute än föräldrar till barn på allmän förskola. 
Det visar också att den senare nämnda föräldragruppen är ute mer än den först nämnda 
föräldragruppen. Resultatet visar också att det oftast är föräldrarna som tar initiativet till att gå 
ut oavsett vilken förskola barnen går på. När det gäller motiven för valet av förskola är 
pedagogiken och inriktningen den vanligaste orsaken för föräldrar som söker sig till I Ur och 
Skur förskola. För föräldrar som har sina barn på en kommunal förskola var närheten till 
hemmet en avgörande faktor. 
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4 DISKUSSION 

4.1  Frågeställning 1 
Är föräldrar som placerar sina barn på en I Ur och Skur förskola mer aktiva ute än 
föräldrar på allmän/kommunal förskola? 
Min undersökning visar att hälften (se figur 2) av föräldrarna på de två I Ur och Skur 
förskolorna är ute tillsammans med barnet mellan 4-10 gånger i månaden. 30 % är ute mer än 
10 gånger i månaden och att 11 % är ute mindre än 4 gånger i månaden. Den här siffran 
förvånade mig då jag trodde att det skulle vara en klart högre andel föräldrar med barn på I Ur 
och Skur förskola som skulle vara ute med sina barn mer än 10 gånger i månaden. 
 
54 % av föräldrarna som har sina barn på de två kommunala förskolorna har angivit att det är 
ute mer än 10 gånger i månaden med sina barn. Det är fler än föräldrarna som valt förskola 
med I Ur och Skur pedagogik. Det var också färre föräldrar på de kommunala förskolorna än 
på I Ur och Skur förskolorna som är ute med sina barn mindre än 4 gånger i månaden. Det här 
resultatet överraskar mig då jag trodde att det var föräldrarna på I Ur och Skur förskolorna 
som skulle vara ute mer med sina barn än de allmänna/kommunala förskolorna. Detta kan 
bero på att barnen som går på en I Ur och Skur förskola är ute mer under dagarna och därför 
anser föräldrarna att de inte behöver vara ute lika mycket som en allmän förskolas förälder 
känner. 
 
 Men däremot så stödjer resultatet på fråga 11 min teori (se figur 7). 89 % av I Ur och Skurs 
föräldrar försöker vara ute så mycket som möjligt och resterande 11 % är ute för sitt barns 
skull. Dessa föräldrar svarade alla att de ansåg att det var bra för barn att vara ute så mycket 
som möjligt. Jag menar att mitt resultat visar att det tyder på att det är mer uteintresserade 
föräldrar som sätter sina barn på en förskola med I Ur och Skurpedagogik. Figur 3 visar även 
att 44 % av föräldrarna är ute med sina barn i skog och mark rent allmänt i större utsträckning 
än föräldrar till barn på en kommunal. Majoriteten av föräldrar på de kommunala förskolorna 
som är ute, är oftast i en lekpark när de är ute med sina barn. Det skiljer även mellan de olika 
förskoleformerna vad de angivit som andra alternativ. Två av de föräldrar som har sina barn 
på en kommunal förskola har angivit att de uträttar ärenden och går på stan oftast när det är 
ute med sina barn. Två av föräldrarna som har sina barn på I Ur och Skur har angivit att de är 
ute i trädgården och spelar boll. Detta resultat kan påverkas av var bostadsområdet är beläget. 
Jag tar upp detta lite senare i min diskussion om bostadssegregation och påverkan på valet av 
förskola.  

4.2 Frågeställning 2 
Kan föräldrars attityd till att vara ute påverka va let av I Ur och Skur eller 
allmän/kommunal förskola? 
På både I Ur och Skur och de allmäna/kommunala förskolorna är det oftast föräldrarna som 
tar initiativet till att gå ut (se figur 4). Procenten mellan de två olika grupperna skiljer med två 
procentenheter med fördel till I Ur och Skur. Detta anser jag vara en för liten skillnad för att 
kunna dra slutsatsen att föräldrar på I Ur och Skur är mer aktiva att vara ute än föräldrar på de 
kommunala förskolorna. Detta visar mer att det generellt i den här studien är föräldrarna som 
tar initiativet till att gå ut och inte barnet. Däremot är det en större andel I Ur och Skur 
föräldrar än kommunala som har inställningen att de försöker vara ute så mycket som möjligt 
(se figur 7). Tillsammans med resultatet på frågan om de anser att det är bra för barnet att vara 
ute så mycket som möjligt, (se figur 8) visar att föräldrar med barn på båda förskolegrupperna 
är positivt inställda till att vara utomhus. Även om föräldrar på I Ur och Skur är mer positiva 
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till utevistelse är det ändå föräldrarna på de kommunala förskolorna som är ute mer med sina 
barn genomsnitt i månaden på dessa fyra förskolor. Vad detta beror på kan jag bara gissa, då 
jag inte har något resultat som visar det. Jag tror att det kan bero på att föräldrar som har sina 
barn på I Ur och Skur då det själva inte hinner vara ute så mycket som det skulle vilja och 
anser att deras barn behöver. Alla I Ur och Skur föräldrar anser nämligen att det är bra för 
barn att vara ute så mycket som möjligt. Deras syn på uppfostran påverkar alltså valet av 
förskola så som även Sundell och Bennet (1992) kom fram till i sin undersökning. Å andra 
sidan var det 88 % av de kommunala föräldrarna som också ansåg att det var bra för barnen 
att vara ute så mycket som möjligt. Vilket inte styrker Sundell och Bennets (a.a) undersökning 
om att föräldrar väljer barnomsorg efter sin egen uppfostringssyn. Min studie visar inte att 
föräldrar generellt väljer efter sin egen uppfostringssyn. En förälder motiverade sitt val på 
följande sätt. 
 
D25: ”Tycker att den kommunala förskolan har de egenskaper/grundregler/etik som är bra.” 
 
20 stycken av föräldrarna angav att närheten som ensam orsak eller tillsammans med andra 
motiv hade betydelse när de valde förskola. Så här i efterhand skulle det ha varit intressant att 
fråga föräldrarna på de kommunala förskolorna om de hade sökt sig till en I Ur och Skur 
förskola om det funnits någon närmare hemmet. Jag tror nämligen att fler skulle kunna tänka 
sig det i och med att många är av den åsikten att det är bra för barnen att vara ute så mycket 
som möjligt. De föräldrar som är ute för sitt barns skull, skulle kanske tycka att det vore skönt 
att barnets utomhusbehov blev tillgodosett på förskolan så att föräldrarna kunde ägna tiden åt 
sådant som de tycker är roligare att göra med barnen.  
 

4.3 Frågeställning 3 

Finns det annat som kan påverka valet? 
Resultatet visar att alla som har sina barn på en I Ur och Skur förskola bor i villa. Två av fem 
föräldrapar på förskola A angav att det var närheten till förskolan från hemmet som var en av 
de avgörande faktorerna för valet. På förskola B var det däremot ingen som hade angett 
närheten som en avgörande faktor. Det går inte heller att utesluta att familjerna inte bor nära 
förskolan eftersom frågan inte ämnar att svara på just det. Det är bara ett föräldrapar som har 
skrivit att det är långt till förskolan från hemmet och att de valt förskolan för pedagogikens 
skull. Alla utom en förälder har även angivit andra anledningar än närheten till varför de sökte 
sig till just den aktuella förskolan. De flesta föräldrar har angett pedagogiken som en 
avgörande faktor liksom Damgren (2002) och Kjellman (2002) tar upp i sina rapporter. Även 
Sundell och Bennet (1992) menar att föräldrar baserar valet på barnomsorgens kvalitéer 
istället för att se till barnets behov. Min studie visar inte om föräldrarna främst ser till 
förskolans speciella kvalitéer istället för till barnets behov. Däremot visar studien att 
förskolans profil var den vanligaste förekommande faktorn för föräldrarna med barn på I Ur 
och Skur förskolorna. 
 
Bland föräldrarna som har sina barn på en allmän förskola finns det en större andel där 
närheten har påverkat valet av förskola. Att närheten är viktig för valet av förskola visar även 
Bergmarks (1992) undersökning som Damgren (2002) tar upp i sin bok. Två av två 
föräldrapar på förskola C angav att närheten till hemmet var en avgörande faktor. På förskola 
D var det 11 barns föräldrar där en eller båda föräldrarna ansåg att närheten till förskolan var 
en avgörande faktor.  De 4 ensamstående som ställde upp i undersökningen angav alla att 
närheten var en av de avgörande sakerna för valet av förskola. Det visar på att dessa föräldrar 
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valde förskola i närheten av hemmet oavsett vad det fanns för förskolor med olika 
inriktningar. Det ses mer som en bonus om det finns en förskola med passande pedagogik 
eller inriktning. En förälder uttryckte följande när hon motiverade sitt val av förskola. 
 
D7: Nära bostaden. Tillgänglig personal. Pedagogisk -ma- inriktning kul 
 
Jag tolkar förälderns svar som att matematikinriktningen var en bonus med förskolan men 
inget avgörande. 
 
Att förskolorna blir lika segregerade som bostadsområdet förskolorna ligger i visar min studie 
liksom Kjellman (2001) och Damgrens (2002) undersökningar. Min studie visar att föräldrar 
som har sina barn på en I Ur och Skur förskola bor i villa/radhus. Den större delen av 
föräldrarna med barn på en kommunal förskola har bor i lägenhet (se figur1). Detta visar inte 
bara att förskolorna blir lika segregerade som bostadsområdet utan också kanske att föräldrar 
med barn på I Ur och Skur är mer välbärgade. 
 
Om föräldrarna varit delaktiga i någon ordnad utomhusaktivitet som barn verkar inte ha någon 
större betydelse för valet av I Ur och Skur förskola eller kommunal. Dock har föräldrar med 
barn på I Ur och Skur lite fler föräldrar som deltagit i någon ordnad utomhusaktivitet än de 
som ej gjort det. På de kommunala förskolorna var det hälften som deltagit och hälften som ej 
deltagit som barn i någon ordnad utomhusaktivitet (se figur 6).  

4.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan den här studien bara tyda svagt vad som påverkar föräldrarna till att 
välja I Ur och Skur förskola. Resultaten visar att pedagogiken och närheten till hemmet är de 
två saker som föräldrarna själva anser viktiga i sina val. De bakomliggande faktorerna är 
svårare att tyda och inget är bevisat. Något jag däremot har fått fram i min undersökning är att 
det tyder på att föräldrar som söker sig till en förskola med I Ur och Skurpedagogik är mer 
positiva till att vara ute och är oftare i skog och mark än föräldrar med barn på en 
kommunalförskola. Föräldrarna som hade sina barn på en kommunal förskola angav närheten 
som ett av de viktigaste motiven till valet av förskola. Studien visade att dessa föräldrar är ute 
mer med sina barn än föräldrarna på I Ur och Skur.  

4.5 Tillförlitlighet 
En viktig fråga för min studie var jag tvungen att utesluta då det upptäcktes ett kraftigt fel i 
frågans formulering. På fråga 9 (se bilaga 3) ber jag föräldrarna att rangordna deras främsta 
fritidsintressen. Om det inte passa skulle de sätta rang 0. Men det står inte de andra siffrornas 
rang vilket gör att alla medverkande kan ha tolkat de olika och innebär att jag inte vet om de 
anser att 5 är högst eller lägst i rang.  
 
Att dra några större slutsatser går inte att göra på den här studien då det är för få förskolor och 
föräldrar som medverkat. Det är även ganska jämna svars procent mellan de svarande 
förskolorna.  

4.6 Vidare forskning 
För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka djupare om det finns någon 
koppling mellan föräldrars val av I Ur och Skur och deras natur och fritidsintressen. Det 
skulle också vara intressant att ta reda på om fler föräldrar skulle kunna tänka sig att sätta sina 
barn på en I Ur och Skur förskola om det låg nära hemmet.  
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Bilaga 1  

 
Hej föräldrar och vårdnadshavare som har sitt/sina barn på X 
förskola.  
 
Mitt namn är Gabriella Lonz och jag läser till förskollärare på distans på Högskolan i 
Gävle. Jag går nu min sjunde och sista termin på utbildningen och det är dags att 
skriva mitt examensarbete. Under min utbildning har jag blivit intresserad av 
föräldrars val av förskola. Mitt examensarbete handlar om vad som påverkar föräldrars 
val av förskola. 
 
Jag skulle uppskatta om Du/Ni vill delta i min enkätundersökning. Enkäten beräknas ta 
ca 15 min att besvara. Det finns möjlighet att välja att svara på enkäten via e-post eller 
i pappersform. För att resultatet skall bli så korrekt som möjligt önskar jag svar från 
båda föräldrarna eller vårdnadshavare. 
 
Denna intresseanmälan lämnas in till förskolans personal senast torsdagen den 16 
oktober. Samma dag lämnar jag enkäten i barnens fack resp. skickar till e-posterna jag 
fått. Jag önskar ha svaren tillbaka senast torsdagen den 23 oktober.  
 
Du/Ni kommer att vara anonyma och era svar kommer inte att kunna spåras till 
enskilda personer.  
 
Vill Du/NI delta fyller Du/Ni i här nedan vilket alternativ som passar Dig/Er bäst. 
Önskas enkäten via e-post skriv också i den emailadress jag skall skicka enkäten till. 
 
Vi önskar delta i undersökningen: 
Ja  Nej     
 
Förälder/vårdnadshavare 1 önskar enkäten i form av:  

Papper    E-post       E-post adress: _________________________ 

 
Förälder/vårdnadshavare 2 önskar enkäten i from av: 

Papper    E-post      E-post adress: _________________________ 

 
Tack på förhand för Din/Er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Gabriella Lonz 
 
För frågor och funderingar kan jag nås på: 
xxx-xxx xx xx 
xxxxxxxx@student.hig.se 
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Bilaga 2 

Hej föräldrar och vårdnadshavare som har sitt/sina barn på X 
förskola.  
 
Mitt namn är Gabriella Lonz och jag läser till förskollärare på distans på Högskolan i 
Gävle. Jag går nu min sjunde och sista termin på utbildningen och det är dags att 
skriva mitt examensarbete. Under min utbildning har jag blivit intresserad av 
föräldrars val av förskola. Mitt examensarbete handlar om vad som påverkar föräldrars 
val av förskola. 
 
Jag skulle uppskatta om Du/Ni vill delta i min enkätundersökning. Enkäten beräknas ta 
ca mellan 5-10 min att besvara. För att resultatet skall bli så korrekt som möjligt 
önskar jag svar från båda föräldrarna eller vårdnadshavare. 
 
Lägg de ifyllda enkäterna i kuvertet och lämna in det igenklistrat till personalen så 
hämtar jag det på förskolan. 
Jag önskar ha svaren tillbaka senast onsdagen den 5 november.  
 
Du/Ni kommer att vara anonyma och era svar kommer inte att kunna spåras till 
enskilda personer.  
 
 
Tack på förhand för Din/Er medverkan! 
 
Med vänlig hälsning 
Gabriella Lonz 
 
För frågor och funderingar kan jag nås på: 
xxx-xxx xx xx    
xxxxxxxx@student.hig.se  
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Bilaga 3 

 

Enkät 
 

 Man 
 

 Kvinna 
 
Ålder   _____ 
 
Yrke/Sysselsättning ____________ 
 
Boendeform   Villa/radhus  Lägenhet  
 
Antal barn i familjen ____ 
 
Antal barn som går på förskolan ____ 
 
Ålder på barnet/en som går på förskolan _______ 
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                Sätt kryss i det alternativ som stämmer bäst 

Mellan 4 – 10 gånger   
Mer än 10 gånger  

 
 

Är ute i skog & mark rent 
allmänt.  

 

Annat.  
(ange vad) 

 
 
 

 

Ja  

Om ja  
(ange 
vad/vilka) 

 
 
 

 

Vårdnadshavaren  
Syskon, kamrater  

 

Positivt efter en liten stund  

Ute under protest 
 

 

Olika varje gång  

 
 

Nr Fråga Svarsalternativ  
1. Hur ofta är du ute med barnet/en i genomsnitt 

under en månad? 
Mindre än 4 gånger  

Nr Fråga Svarsalternativ  
2. Vad gör ni oftast tillsammans när ni är ute? 

(Endast ett svarsalternativ) 
Leker (ex.lekpark, sandlåda, 
etc) 

 

Nr Fråga Svarsalternativ  
3. Deltar, eller har barnet deltagit, i någon ordnad 

uteaktivitet ? 
T.ex. Skogsmulle,  

Nej  

Nr Fråga Svarsalternativ  
4. Vem tar oftast initiativet till att vara ute?  

(Endast ett svarsalternativ) 
Barnet  

Nr Fråga Svarsalternativ  
5.  Om du som vårdnadshavare har tagit initiativet 

till en uteaktivitet, vilken är barnets vanligaste 
respons på detta? 

Positivt direkt  
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Nr Fråga Svarsalternativ  
6. Vilken typ av förskola går barnet/en på  Ur & Skur  

Allmän/kommunal förskola  

Montessori förskola  

Annat  

Vet ej  

Nr Fråga Svarsalternativ  
7. Var det ett aktivt val  Ja  

Nej  

Nr Fråga Svarsalternativ  
8. Om ja på fråga 7 ange kortfattat vad det var 

som gjorde att du valde just denna typ. 
Ex. Nära bostaden, lätt att lämna barnen. 
Förskolan har gott rykte. 
Förskolan använder en pedagogik som tilltalar 
etc 
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Aktiviteter i skog & mark 
(ex. jakt, fiske, svamp-
/bärplockning, fågelskådning, 
vandring, etc) 

 

Sport/idrott utomhus 
(ex. fotboll, stavgång, 
cykling, skidor, löpning, 
motor, golf, etc) 

 

Sport/idrott inomhus 
(gym, aerobics, simning, etc) 

 

Inomhusaktivitet 
(Ex. Läsa, spela, sömnad, 
modellbygge,  

 

Utomhusaktivitet 
(ex. trädgårdsarbete, 
promenader, bad)  

 

Annat (ange nedan) max 3  
  
  
  

Nr Fråga Svarsalternativ  
9. Vilka är dina främsta fritidsintressen?  

Om möjligt rangordna de fem främsta. Om 
något inte passar alls sätt siffran 0 (noll) som 
rang.  

 
 
Aktivitet 

 
 
Rang 

Nr Fråga Svarsalternativ  
10. Var du som barn med i någon ordnad 

utomhusaktivitet 
(Ex. Skogsmulle, scouter, etc) 

 
 
Ja 

 
 
 

Nej  

Vet ej  

Nr Fråga Svarsalternativ  
11. Hur är din inställning till att vara utomhus i 

dag?   
 
 
Försöker vara ute så mycket 
som möjligt. 

 
 
 

Är ute för mitt barns skull  

Är oftast bara ute för att jag 
måste 

 

Annan orsak  
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Nr Fråga Svarsalternativ  
12. Tror, eller anser du, att det är bra för barnen 

att vara ute så mycket som möjligt?   
Ja  

 
 

Nej  

Ingen åsikt  


