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Förord 

Först och främst vill vi tacka all personal på den aktuella förskolan för ett trevligt bemötande. 

Ett särskilt tack riktas också till våra handledare Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Claes 

Ericsson för nyttig vägledning som givit oss möjlighet till utveckling. Även de respondenter 

som medverkat i vår studie ska erhålla ett varmt tack.  

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett väl fullbordat arbete, som genom en god 

kamratanda och gott samarbete har gjort det genomförbart. 

 

 

/ Sandra Johansson och IdaMaria Åkerberg  
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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Vikten av att vara ute med barnen har under de senaste åren etablerats starkt inom 

förskolans verksamheter och flera förskolor med profilen I Ur och Skur har vuxit fram. I dessa 

förskolor bedriver man utomhuspedagogik och en stor del av dagen tillbringas utomhus. Vi har tagit 

del av tidigare forskning kring I Ur och Skurpedagogiken och bildat oss en uppfattning om att 

perspektivet är begränsat, eftersom forskningen enbart framhåller fördelarna med att bedriva denna 

pedagogik. Genom att vi har kritisk granskat fenomenet I Ur och Skur har intressanta aspekter 

utifrån pedagogernas egna perspektiv synliggjorts, vilket har givit studien fascinerande 

infallsvinklar som inte endast är relaterade till I Ur och Skurförskola. 

 

Syfte: Syftet med studien är att kritiskt granska fenomenet I Ur och Skur genom att förhålla oss till 

hur pedagogerna på en I Ur och Skurförskola resonerar kring sin verksamhet samt förstå varför 

pedagogernas resonemang uppträder.   

 

Metod: En kvalitativ fallstudie 

 

Teoretiskt perspektiv: Studien utgår främst från teorier som har betydelser för I Ur och Skur 

pedagogiken. Företrädelsevis är det litteratur från Frilufsfrämjandet samt annan litteratur med 

inriktning mot utomhuspedagogik.  Vidare har även olika perspektiv på barns lärande utmärkts. Det 

som mest framträder är Piagets utvecklingspsykologiska perspektiv, men även det sociokulturella 

perspektivet med Säljö och Vygotskij som teoretisk ram. 

Resultat: Resultatet i denna studie synliggörs i fem olika teman. Det första temat har rubriken 

Konkurrens skapar kaos på förskolegården och innehåller pedagogernas beskrivning kring deras 

förskolegård, där bland annat lekredskapen gungor och cyklar analyseras. Under temat Den 

svagaste länken visar resultatet på att pedagogerna inte delar samma syn på barn när det kommer till 

barnens lärande och utveckling. Det tredje temat som utkristalliserade sig är Torr, mätt och trygg, 

där det framgår ett mönster som visar på att dessa faktorer är viktiga för pedagogerna när det 

kommer till förskolans utomhusvistelse. Under rubriken Svårt och fånga, lätt att tappa visar 

resultatet synliggörs ett mönster kring lärande, rörelse och samspel. I det femte och sista temat Regn 

och rusk är det bästa lyfts aspekten fram att pedagogerna anser att barnen blir gladare och friskare 

av att vistas utomhus. 

 

Nyckelord: I Ur och Skur, Utomhuspedagogik, lekredskap, naturmaterial, medupptäckande pedagoger 

samt lek och lärande 
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1. Inledning 

Under vår lärarutbildning har vi har tagit del av tidigare forskning kring utomhuspedagogik 

och bildat oss en uppfattning om att perspektivet är begränsat, eftersom forskningen enbart 

framhåller fördelarna med att bedriva denna pedagogik. Därmed anser vi att det finns ett 

behov av att problematisera detta, då det finns för lite kritisk granskning kring området samt 

att vi som skriver denna studie har ett intresse och engagemang till att undersöka hur ämnet 

utomhuspedagogik kan etablera sig i en I Ur och Skur förskola.  

Genom att kritisk granska fenomenet I Ur och Skur kan intressanta aspekter utifrån 

pedagogernas egna perspektiv synliggöras. Detta har givit studien fascinerande infallsvinklar 

som inte endast är relaterade till I Ur och Skurförskola. 

 

Fenomenet I Ur och Skur problematiseras genom en kvalitativ fallbeskrivning på en I Ur och 

Skurförskola. Den teoretiska anknytningen är det sociokulturella samt utvecklingspsykologiskt 

perspektiven. Vi vänder oss till lärarstudenter, pedagoger inom förskoleverksamhet och även 

till föräldrar eller andra som vill veta mer om I Ur och Skur. 

 

2. Bakgrund  

I Ur och Skurförskolornas framväxt har i grund och botten anammats från 

utomhuspedagogikens filosofi och är en förgrening på utomhuspedagogiken.  Detta gör att I 

Ur och Skurpedagogiken respektive utomhuspedagogiken sammanbinds och att det framstår 

som att de har samma syfte om Brügge (et.al2011) skriver allt om kan göras inne kan göras 

ute.  Det som gör att en förskola kan utöva I Ur och Skurpedagogiken är att de måste följa 

Frilufsfrämjandets riklinjer och krav och arbetar mer aktivt med utomhuspedagogik.  Det vill 

säga att de bedriver sin verksamhet nästan helt utomhus och arbetar aktivt med 

Friluftsfrämjandets visioner.  

2.1 Utomhuspedagogik 

Idén om utomhuspedagogik tycks ha uppkommit redan innan Platon och Aristoteles. Till 

skillnad från Platon, som intresserades sig för ”eviga idévärlden”, utgick Aristoteles från 

sinnenas betydelse och praktiska erfarenheter (Dahlgren& Szczepanski 1997). Det är hos de 

grekiska naturfilosoferna som man kan se en koppling mellan genuina miljöer och de 

upplevelser som uppstår i naturen. Vidare ansågs det i antikens Aten att det var en tydlig 

skillnad mellan kropp och själ. Människans själ och tanke hade en mer upphöjd roll än 
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kroppen vilken sågs som tankens fängelse (Dahlgren& Szczepanski 1997). Rousseau, Fröbel, 

Key och Dewey är några andra betydelsefulla filosofer och pedagoger inom 

utomhuspedagogikens historia (Dahlgren& Szczepanski 1997). Det grenverk som skapats av 

utomhuspedagogikens historia kan vi följa via pedagoger och filosoferna som Rousseau, 

Fröbel, Key och Dewey.  Jean Jacques Rousseau (1712-1784) poängterade vikten av barns 

möte med verkligheten. Enligt honom var lärandet i första hand till för att stimulera leken 

genom sinnliga erfarenheter (Dahlgren & Szcezepanski 1997). Friedrich Fröbel (1782-1852) 

var grundare till den tyska kindergarten och har haft stort inflytande på svensk 

förskoleverksamhet. Enligt Fröbel var det viktigt att människan levde nära naturen och lärde 

av den. På så sätt ökade kunskapen. Han ansåg att det var pedagogens främsta uppgift att 

skapa en miljö utomhus, där barnets medfödda egenskaper kunde utvecklas (Brügge, Glantz 

& Sandell, 2011). Ellen Key (1849-1926) var starkt influerad av Rousseau. Hon förespråkade 

frihet och självständighet för alla barn. Hon menade att pedagogen ska vara en vägledare som 

ska stödja barnen i sitt lärande, men det är barnet själv som ska söka sin kunskap. Att använda 

sig av det verkliga livet för att skaffa sig kunskap var enligt hennes mening en utgångspunkt 

för lärande. John Dewey (1859-1952) hade en liknande uppfattning som Key att människor 

utvecklas i praktiska erfarenheter. Dewey skapade den pedagogiska termen” Learning by 

doing” vilket översätts med "att lära genom att göra". I detta begrepp kopplas tänkandet till 

handlandet, där praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. I utomhuspedagogiken tar 

man fast på denna kunskap där utemiljön blir det mest naturliga omgivningen för detta 

avseende (Brügge et al 2011). Dewey menade att konkreta material och verkliga upplevelser 

av natur kan underlätta inlärningen av begrepp hos barn (Brügge et al. 2011).  

 

Under tidigare delen av 1990-talet infördes begreppet utomhuspedagogik i Sverige. Men det 

var inte under denna tid en egen metodik och pedagogiken utfördes endast av några få 

naturpedagoger. Idag har begreppet fått en starkare innebörd och därmed spridits runt om i 

landet. En viktig poäng med utomhuspedagogik är att pedagoger kan utveckla en mer 

rörelseintensiv miljö, som kan stödja lärandet genom kropp, tanke och rörelse  

(Brügge et al. 2011). För att öka en förståelse för utemiljö som en bas för lärandet, startade 

Szczepanski året 1993 organisationen ”Centrum för miljö- och utomhuspedagogik”. Där det 

framgår att utomhuspedagogiken skapar många möjligheter till kontakt med samhället, 

naturen och kulturen (Dahlgren & Szcezepanski 1997). Dahlgren & Szcezepanski (1997) 

framhåller vikten av utomhuspedagogik som ett metodiskt redskap som stödjer pedagogers 

verkställande av läroplanens intentioner. Att använda denna pedagogik som en metod skapar 
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möjligheter att förena teoretisk- begrepp -och- erfarenhetskunskap. Dessa metoder måste ingå 

som en naturlig del i den långsiktiga planeringen av verksamheten, vara regelbunden och 

återkommande. De framhåller även att allt man kan göra inne kan man också göra ute. 

Eriksson (2002) hävdar att utomhuspedagogik är en interaktion mellan lärande inomhus och 

lärande utomhus. Han menar också att utomhuspedagogiken handlar om att reflektera över 

varför man gör olika aktiviteter i olika miljöer. Däremot påstår Brügge et al. (2011) att det 

centrala målet för pedagogiken är att lära barnen försiktighet mot vår kultur – och naturmiljö. 

Vidare hävdar författaren att pedagogiken inte är begränsad till vissa åldrar, ämnen eller typ 

av plats och kan därför betonas som ett växelspel mellan sinnlig upplevelse och erfarenheter. 

Claesdotter (2005) hänvisa till Szcezepanski att det skapas begränsningar inom 

utomhuspedagogiken om pedagogiken endast finns i ramarna natur och friluftsliv. 

Szcezepanski menar att man istället ska se pedagogiken som är en process, en plats, ett sätt 

och en mening för lärandet, vilket gör att begreppet vidgas till fler områden.  

 

2.2 I Ur och Skurförskolornas framväxt och tillväxt  

Grundidén bakom I Ur och Skur föddes när Friluftsfrämjandet anordnade fritidsaktiviteter för 

barn. Dessa aktiviteter lever kvar än idag och har namnen Skogsknopp(1-2år), Skogsknytte (3-

4 år) och Skogsmulle (5-6år) (Westerlund, 2009). Tanken bakom detta var att barn skulle få 

uppleva gemenskap i naturen, lära sig respektera allemansrätten och vara rädda om sin miljö.  

1983 började Susanna Drougge och Siw Linde fundera hur de kunde utveckla den 

barnmetodik som fanns inom Friluftsfrämjandet och en idé om förskoleverksamhet uppkom. 

Två år senare startade den första privata I Ur och Skurförskolan på Lidingö, vilken senare fick 

namnet Mulleborg. Intresset ökade och tre år senare startade Friluftsfrämjandet kursen om hur 

man ska gå tillväga för att öppna en förskola med denna profil. Året efter invigdes den första 

kommunala förskolan Mullelyan i Bromma. Samma år, 1989, bildades Förbundet I Ur och 

Skur för att utveckla verksamheternas kvalité. Några år senare upplöstes förbundet och fick 

istället tillhöra Friluftsfrämjandets organisation, som den än idag gör. Idag finns det över 200 

I Ur och Skurverksamheter i Sverige och fler verksamheter har förgrenats i länderna Norge, 

Finland, Ryssland och Japan (Westerlund, 2009). Namnet I Ur och Skur ett 

varumärkesskyddat mot motsvarande verksamheter inom utomhuspedagogiken. Vilket gör att 

en förskola ska genomgå en rad förlopp för att bli godkänd av Friluftsfrämjandet. För att bli 

en I Ur och Skurförskola ska minst 25 procent av personalen ha genomgått en 

grundutbildning med fokus på I Ur och Skur som Friluftsfrämjandet anordnar. Vidare hävdar 
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Westlund (2009) att det ska finnas en plan på hur förskolan ska uppnå kravet på att 75 procent 

utbildning av all pedagogisk personal. Sedan ska det skickas in en medlemsansökan (vilket 

hämtas från Friluftsfrämjandet) tillsammans med en verksamhetsplan till Friluftsfrämjandet. 

Om det blir godkänt får förskolan ett avtal som ska fyllas i. Ifall Friluftsfrämjandet anser att 

den blivande förskolan inte uppfyller de krav och regler som finns så kan de närsomhelst säga 

upp avtalet (Drougge1999). Efter att båda parter har godkänt avtalet så kan förskolan kalla sig 

för en I Ur och Skur. När allt är klart så meddelar Friluftsfrämjandet ett lokalkontor där det 

utses en fadder inom denna profil som ska ta hand om den nya förskolan (Westerlund 2009).  

 

2.3 Problemformulering  

Av praktiska och teoretiska erfarenheter från lärarutbildningen har vi uppmärksammat både 

fördelar och nackdelar med utomhuspedagogik. Begreppet utomhuspedagogik har fått en 

etablerad position i svensk förskola och en mångfald av uppfattningar om hur 

utomhuspedagogik ska genomföras i praktiken. I och för sig kan det anses vara en tillgång, 

men däremot kan diskussioner om teoretiska utgångspunkter göra att barns lärande utomhus 

bli lidande på grund av att begreppet är för otydligt och omfångsrikt. Den forskning som finns 

om detta visar en fördelaktig bild av utomhuspedagogik och detta bidrar sannolikt till att 

pedagogerna inom svensk förskola oftast intar en positiv förhållningsätt till denna pedagogik. 

Det är således intressant att beforska fenomenet utomhuspedagogik. Vi vill därför att närmare 

undersöka en verksamhet som arbetar utifrån utomhuspedagogik, nämligen I Ur och Skur. 

Genom att kritisk granska fenomenet I Ur och Skur kan intressanta aspekter utifrån 

pedagogernas egna perspektiv synliggöras.   
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att kritiskt granska fenomenet I Ur och Skur genom att förhålla oss till 

hur pedagogerna på en I Ur och Skurförskola resonerar kring sin verksamhet samt förstå 

varför pedagogernas resonemang uppträder.   

 

Studiens följande frågeställningar är:  

1. Hur uttrycks det kritiska fenomenet  I Ur och Skur i deras verksamhet? 

2. Hur framställs pedagogernas förhållningsätt till barns lärande utifrån deras resonemang 

kring sin I Ur och Skur verksamhet? 

3. Hur synliggörs pedagogernas kritiska perspektiv på utomhusvistelsen?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

4. Litteraturgenomgång 

Inledningsvis redogör vi för upplägget av konceptet I Ur och Skur. Därefter framhålls det hur 

förskolors utemiljöer anses kunna ha betydelser för barns kunskap och lärande. 

Avslutningsvis lyfter vi fram barnsäkerhet som synliggör de risker som kan uppstå i en 

utemiljö samt vikten av hur säkerheten kan förebyggas. Företrädelsevis är det litteratur från 

Frilufsfrämjandet samt annan litteratur med inriktning mot utevistelse och didaktik. Vi vill 

även poängtera att den visar en positiv bild av hur man kan bedriva utomhuspedagogik i 

praktiken på grund av att all tidigare forskning intar denna aspekt. Den utvalda litteraturen har 

vi valt att använda på grund av att den ger dig som läsaren en tydligare bild om 

utomhuspedagogik, men även för att skapa en förförståelse av vad det kan innebära för risker 

och fördelar med att vistas utomhus i förskolan. Den ger även en oss möjlighet till att besvara 

frågeställningarna genom att litteraturen intar ett omfångsrikt innehåll som skapar en 

förståelse för hur en pedagog kan resonera kring utomhusvistelse och deras förhållningssätt.  

 

4.1 Upplägget av konceptet I Ur och Skur 

Förskoleverksamheten ska idag vara privat eller kommunalt driven barnomsorg. För att 

verksamheterna skall få kalla sig I Ur och Skurförskola ska nedanstående krav och riktlinjer 

vara uppfyllda:  

 

• Ha en arbetsmetod som gör att I Ur och Skurpedagogiken genomsyrar hela 

verksamheten 

• Bedriva verksamheten i enlighet med I Ur och Skurpedagogiken. 

• Att integrera Friluftsfrämjandets verksamhetsgrenar för barn i verksamheten. 

• Försöka få alla föräldrar och barn att bli medlemmar i Friluftsfrämjandet 

• Ledarna skall se till så familjerna får ett natur och friluftsintresse och att de arbetar 

aktivt i verksamheten. 

• Utöva inflytande för föräldrars delaktighet 

• Att alla ledare är medlemmar i Friluftsfrämjande 

• Att varje år redogöra för verksamhetens statistik till Friluftsfrämjandet 

• Att erbjuda ledarna Knopp- Knytte- och Mulle-ledarutbildning utifrån hur 

barngruppens ålderssammansättning ser ut. 

• Ledarna skall få möjlighet till annan fortbildning inom Friluftsfrämjandet 

• 75 % av ledarna i arbetslaget skall ha gått grundutbildningen 
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• Minst en gång per år ska alla ledare delta i nätverksträff 

• Målsättningen hos I Ur och Skur skall förenas hos föräldrarna 

• Att förskolan betalar in en fast serviceavgift till Friluftsfrämjandet 

• Förskolans avtal ska vara bundet till förskolechefen, vid ny anställning skall avtalet 

förnyas 

• Att årligen/vartannat år genomföra en enkätundersökning och redogöra 

sammanställningen till Friluftsfrämjandet  

• Att varje år rapportera en verksamhetsberättelse till Friluftsfrämjandet 

• Bidra till en utveckling inom I Ur och Skur 

           (Dessa krav är tagna ur Westerlund, 2009:80) 

 

När förskolan följer dessa riktlinjer skapas ett avtal mellan förskolan och Friluftsfrämjandet, 

vilket innebär att förskolan får rätt att använda sig av I Ur och Skurloggan. Själva loggan 

består av förskolans namn, en sol, ett moln som ger ifrån sig regn samt åska och snö.  

Varje region har sin egen lokalavdelning som anordnar kurser samt ger stöd och fortbildning 

till verksamheterna. Eftersom den största aktiviteten i verksamheterna äger rum utomhus 

kommer inte inomhusmiljön i första hand. Många förskolor har ett litet hus eller vindskydd att 

gå in i när vädret inte tillåter att vara ute. Det finns även en del förskolor som äter lunch 

inomhus under vinterhalvåret (Drougge, 1999).  

 I Ur och Skurförskolor kallar sig pedagogerna för ledare. Ledarna har olika utbildning som 

förskollärare, barnskötare, grundskollärare eller fritidspedagoger. Gemensamt för dessa ledare 

är att de måste ha gått en grundläggande utbildning I Ur och Skurpedagogiken.  

Enligt Westlund (2009) arbetar ledarna med både förskolans läroplan och I Ur och Skurs 

ledarsyn. Grunden för denna syn är att ledarna ska vara medupptäckare och föra en dialog 

med barnen samt ha ett reflekterande arbetssätt. Vidare ska ledarna undvika att avbryta barnen 

i deras lek med olika rutiner och istället fokusera på att använda leken som metod. Utöver 

detta begär Friluftsfrämjandet att varje I Ur och Skurförskola dela in barnen i tre 

åldersgrupper: Knopp (1-2 år), Knytte (3-4år) och Mulle (5-6år) (Westerlund, 2009). 
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4.2 Förskolans utemiljö - pedagogernas betydelse för barns kunskap  

I den reviderade läroplanen för förskolan poängteras det att verksamheten ska lägga grunden 

för en livslång kunskap. Den ska vara pedagogisk, där lärande, omsorg och fostran bildar en 

helhet. Barnen ska skapa sig erfarenheter genom att utforska samt använda sin nyfikenhet och 

lust att lära (Skolverket 2011). Enligt Claesdotter (2005) ska gården stimulera till lek och 

fantasi på ett sätt som förstärker upplevelsen av varje årstid. Hon hävdar att detta kan 

åstadkommas genom att pedagogerna tar tillvara på de fyra elementen: vind, vatten, jord och 

eld. Författaren menar att jorden kan användas till odling, vilket skapar sinnliga upplevelser. 

Vattnet kan bidra med spännande upptäckter och lekar. Hon påstår att pedagogerna kan 

synliggöra vinden för barnen genom att använda sig av vimplar och flaggor. Genom att laga 

mat utomhus där barnen får ta del av hur eld fungerar och hur man ska hantera den, blir elden 

en del av verksamheten (Claesdotter, 2005). Författaren anser vidare att det är viktigt att det 

finns olika rum i utomhusmiljön där barnen får möjlighet till att leka ifred. Hon menar att 

pedagogernas uppdrag är att skapa förutsättningar där barnen själva kan fundera på och 

komma fram till vad de vill göra (Claesdotter, 2005). Westerlund (2009) utvecklar 

Claesdotters påståenden kring hur man kan ta tillvara på de möjligheter som finns i en 

utemiljö. Hon hävdar att barnen utvecklar leken efter sina behov genom att skapa en begriplig 

omgivning med olika sorters material. Författaren anser att detta ökar kreativiteten och 

fantasin hos barnen, vilket de i en tillrättalagd miljö inte få möjligheter till. Westerlund (2009) 

lyfter fram att leken kräver koncentration och tid, vilket den ges I Ur och Skurförskolan, där 

det är minimerat med avbrott eftersom barnen lämnas och hämtas utomhus. Enligt henne är en 

optimal lekmiljö utformad på ett sådant sätt att barn inte behöver städa undan leksakerna inför 

en samling eller dylikt (Westerlund, 2009).  

Även Ericsson (2002) framhåller en positiv bild av att vistas ute. Han hävdar att upplevelsen 

utomhus är den direkta basen och utgångspunkten för lärande, där alla sinnen berörs.  

Även Grahn (1997) visar en odelat positiv attityd när han påstår att det lätt att stimulera och 

motivera barn i en utemiljö. Vidare anser han att barn har ett stort behov av att röra på sig, 

vilket främjar både koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga. Författaren hävdar vidare 

att barn som har tillgång till stora gårdar med naturmark är friskare, leker mer variationsrikt 

än barn i mindre varierade utemiljöer. Dahlgren och Szcezepanski (1997) hävdar att naturen 

är en given plats att agera ut sina känslor och spänningar i, vilket gör att barnen får en 

förbättrad jaguppfattning och dessutom minskar sin ängsla och smärta. Westerlund (2009) 

uttrycker att utevistelsen ska leda till en ökad miljömedvetenhet hos barnen när de har blivit 

vuxna. Hon påstår att om barn och pedagoger tillsammans får undersöka de olika frågor som 
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kan dyka upp, stimuleras de till ett fortsatt naturintresse. Fortsättningsvis hävdar hon att det är 

genom kunskapstörstande, initiativtagande och en god självkänsla som barnen rustas inför 

vuxenlivet. Författaren uttrycker att de vuxna ska utveckla en känsla för naturen hos barnen 

genom pedagogernas kroppsspråk och handling. Det leder enligt henne till att barnen får en 

naturkänsla och inspireras till en vilja att vara ute (Westerlund 2009). På Friluftsfrämjandets 

hemsida lyfter Szczepanski fram att pedagogerna skall vara med och stötta barnen i samband 

mellan de olika sinnena. Vidare hävdar han att kunskaper går in via hela kroppen och blir mer 

bestående och hållbara för framtiden (http://www.frilufts.se/iuroskur/strategi.html). Enligt 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) är förskolan en social arena där 

pedagogernas fokus ska ligga på vad barn lär sig tillsammans med andra. Författarna påstår att 

det är viktigt med ett intresserat och tillåtande förhållningssätt vilket gör att barnet känner sig 

villig att kommunicera, eftersom barn genom kommunikation och utmaning lär sig att 

reflektera och fundera på hur andra personer tänker. Vidare anser Sheridan et.al (2010) att 

barn lär i mindre grupper med erfarna pedagoger som skapar möjlighet till interaktion, 

samspel och problemlösning. Däremot hävdar Drougge (1999) att pedagogerna inte behöver 

samma innehåll i arbetet utan huvudsaken är att de har samma barnsyn, vilket framhålls som 

extra unikt i en profilerad förskola. Hon framhåller även vikten av hur pedagogerna bemöter 

barnen genom deras förhållningssätt och attityd (Drougge,1999) 

 

4.3 Barnsäkerhet 

Andersson (1993) hävdar att mer än hälften av olycksfallen sker utomhus. Författaren 

framhåller även att de vanligaste skadorna sker från höga höjder, vattensamlingar och i höga 

farter. Olycksfallen hänger ofta samman med att barnen söker sig till mer spännande platser 

om utemiljön är för anspråkslös och vanlig. Vidare menar hon att flera olyckor skulle ha 

kunnat undvikas om översikten av lekredskap på förskolegårdar varit bättre. Likaså anser hon 

att risksituationer begränsas av närvarande pedagoger samt tillsyn av barnens kläder, då 

många plagg kan öka risken att de fastna i träd och lekredskap. Enligt Civilförsvaret visar 

statistiken på att ca en tredjedel av olyckorna sker inom förskola och skola resten sker vid 

hemmet samt inom olika sportaktiviteter. Till följd av olyckor behöver varje år 200 000 barn 

mellan 0 och 17 år läkarvård. 17 000 behöver sjukhusvård och 60 - 80 barn dör till följd av 

olyckor (http://civil.se/#/barn/). Vidare anser Civilförsvaret att säkerheten är viktig, men de 

intar mer fokus på barn och föräldrar. De hävdar att barn och deras föräldrar ska känna sig 

trygga när det är ute i naturen och leker. Därför rekommendera dem flertal kurser som 

http://www.frilufts.se/iuroskur/strategi.html
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relevanta för detta ändamål. Fortsättningsvis hävdar Civilförsvaret att pedagoger ska låta 

barnen var med och skapa en tryggare vardag. Varje år går cirka 700 barn vilse i naturen och 

därför har Civilförsvaret startat kursen Hitta vilse (http://civil.se/#/barn/). Detta är något som 

många inom I Ur och Skur har tagit fasta på. Westerlund (2009) hävdar att kursen ger barnen 

kunskaper om hur de ska förhålla sig om de kommer vilse, vilket är extra viktigt i en I Ur och 

Skurförskolor där barnen största delen av dagen vistas vid olika naturområden. Författaren 

lyfter fram vikten av säkerhet där hon poängtera att detta är en förutsättning i en I Ur och 

Skurförskola. Hon menar att varje förskola bör ha en krispärm som ska finnas till hands vid 

olycksfall, försvinnande eller dödsfall. Vidare anser hon att det är extra viktigt att alla ska ha 

tillgång till pärmen, för att veta vad de ska göra när olyckan är framme. Hon betonar även 

vikten av att pedagogerna bör reflektera över frågor såsom tillvägagångssätt och beredskap 

vid olycksfall. 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt redovisar vi den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för studien. Vi 

har valt att få in olika aspekter av teorier och därför har vi i studien använt oss av två olika 

perspektiv. Det som mest framträder är sociokulturella perspektivet med Vygotskij samt hans 

efterträdare Säljö som teoretisk ram men även Piagets utvecklingspsykologiska syn på barns 

lärande.  Vilket har nämnts tidigare i studien är syftet att kritiskt granska fenomenet I Ur och 

Skur samt tolka hur pedagogerna på en I Ur och Skurförskola resonerar kring sin verksamhet. 

För att vi ska kunna tolka, förstå och förhålla oss till pedagogernas resonemang kring sin 

verksamhet anser vi att utvecklingspsykologiska och sociokulturella perspektiven lämpar sig 

bäst. I relation till vår studie kan dessa två perspektiv användas för att synliggöra vår tolkning 

av vilka perspektiv pedagogerna uttrycker att de intar i sin verksamhet. Vidare för att kunna 

förstå varför samt förhålla sig till pedagogernas syn på barns lärande. Det sociokulturella 

perspektivet kan användas i studien för att se om det är detta perspektiv som dominerar i den 

undersöka I Ur och Skurförskolan . En intressant infallsvinkel kan vara om vi med hjälp av 

Vygotskijs teori om utvecklingszonen kan lyfta fram pedagogernas förhållningsätt och 

agerande. Med hjälp av Piagets utvecklingspsykologiska syn på barns lärande kan vi få 

möjlighet att lyfta fram pedagogernas resonemang kring biologisk mognad (stadieteorin) .  

5.1 Olika perspektiv på barns utveckling och lärande  

Det finns många olika perspektiv på barns utveckling och lärande som har avlöst varandra och 

existerat under olika epoker i historien. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan ska 

verksamheten var en social och kulturell arena för barns lärande. Vidare ska den bidra till 

kunskap genom kommunikation samt sampel mellan alla medverkande parter (Skolverket 

2011). Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) ta fasta på att barn lär sig 

genom sina erfarenheter. De menar att kunskap är som en slags relation mellan barnet och 

dess värld. Vidare hävdar författarna att grunden för den sociala praktiken finns i lärande och 

kunskap. Dessa begrepp bottnar i de relationer och erfarenheter som barn möter i vardagen.  

Inom utvecklingspsykologin har bland annat Jean Piaget (1896-1980) varit betydelsefull. 

Piagets teori om biologisk mognad (stadieteorin) är åldersrelaterad och förutsätter att alla barn 

genomgår en förutbestämd biologiskt utvecklingsväg. I stadieteorin beskriver Piaget barns 

utveckling av kunskapsinlärning som en trappa och där inget steg kan hoppas över (Säljö 

2000). Genom att analysera dessa stadier synliggörs olikheter mellan olika åldrar och 
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utvecklingsfaser. Det betydelsefulla i Piagets teori om stadier av kognitiv utveckling är inte 

åldern utan den ordningsföljd stadierna kommer.  

Utvecklingen handlar enligt Piaget om både känslor och begåvning. Den beror på de fyra 

viktiga drivkrafterna mognad, handling, socialt samspel och självreglering. Han beskriver att 

barnens tankeutveckling påverkas av pedagogernas organiserade tillvägagångssätt såväl när 

det gäller intelligens och sociala aspekter (Säljö 2000). Utifrån Piagets teori använder man sig 

ofta av fyra huvudstadier i tänkandets utveckling, dessa stadier kan i sin tur delas upp i flera 

steg. De fyra huvudsakliga stadierna är det sensori-motoriska perioden (0-ca2år), 

Preoperationell period (ca 2-7år), Konkret operationell period ca 7-11år) och det slutliga 

Formellt operationell period (ca 11år och uppåt). I vår studie är de första två stegen 

intressanta och därför valt att går mer ingående på detta. Sensori-motorisk period (0 - cirka 2 

år) även kallad spädbarnsperioden. I denna fas hävdar Piaget att barnets inlärning sker via 

motorik och sinnesupplevelser. Det mest betydelsefulla är att barnen i denna ålder utveckla 

sin förmåga kring tid, rum, föremål och orsakssammanhang. Barnen kan under den sensori-

motoriska perioden endast lösa uppgifter genom att se och göra, inte enbart med tankens 

hjälp. Preoperationell period (cirka 2 - 7 år). Ett utmärkande drag hos förskolebarn, enligt 

Piaget är att de karakteriserar ett egocentriskt tänkande och deras jag är centralt. Piaget hävdar 

även att barn i denna ålder inte kan tänka en tanke i omvänd ordning för att komma tillbaka 

till startpunkten. Likaså testa barnet i detta steg sin fysiska och mentala förmåga för att kunna 

lösa olika sortens problem. Barnet tänker mer effektivare och deras sociala samspel utvecklas 

(Wikare, Berge, Watsi 2002). Vidare framhåller Piaget att det är barnet själv som bildar 

kunskap genom att på egen hand skapa och konstruera sin förståelse. En annan aspekt som 

Piaget framhåller är kommunikation och sampel mellan barn och vuxna. Han menar att om ett 

barn samtalar med någon annan som ligger på samma samtalsnivå intar han/hon den andra 

personens perspektiv, vilket Piaget kallar decentrering. Däremot hävdar Williams (2000) att i 

ett samtal blir barn medvetna om att det finns andra synvinklar än deras egna, de lär sig 

undersöka och pröva sina egna teorier och de måste rättfärdiga sin egen åsikt genom att 

noggrant och grundligt föra den vidare till andra för att de ska se dess värde.  

Idag dominerar det sociokulturella perspektivet inom förskolan, vilket innebär att man 

betraktar lärande i en kontext där något sker tillsammans med andra. Detta begrepp myntades 

av världen efter att Vygotskij teorier blivit synliga. Han hävdar att barn använder sig av sina 

erfarenheter genom att synliggöra verkligenheten och omvandla de intryck och upplevelser 

som skapas där (Säljö2000). Han påstår att detta oftast sker i barns lek, där deras tidigare 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Ulla%20Wikare&fromproduct=true
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erfarenheter skapar lärandet. Vygotskij anser att teoretisk kunskap inte är värdefull om den 

inte kan användas därför att människan är skapad för handling och meningsfyllt arbete för att 

kunna förstå sin omvärld. En person kan inte bli studerad individuellt eftersom det är 

nödvändigt att se till helheten och inte i delar. Vidare anser Strandberg (2009) att lärande är 

ett samspel mellan tre olika delar; en aktiv lärare, ett aktivt barn och en social miljö.  Läraren 

ska inte fylla barnet med kunskap så att han/hon blir en passiv mottagare. Utan istället 

diskutera fram en dialog med det aktiva barnet och vara en guide. Den sociala miljön ska 

finnas där och stötta barnet (Strandberg 2009).  

Vidare menar Vygotskij att barnet befinner sig i kunskapsutveckling som äger rum genom den 

proximala utvecklingszonen. Den visar att lärande sker i interaktion i samspel med andra och 

att det finns ett avstånd mellan vad en individ klarar av själv och vad han/hon klarar av 

tillsammans med erfaret barn eller vuxen. Zonen kan ses som en guidning inom en kultur för 

att förstå och uppfatta en viss händelse. En vuxen kan hjälpa barnet att lära sig det som den 

inte kan klara av på egen hand. Det vill säga skillnad mellan upplevd kompetens (klara själv) 

och utvecklingszon (hjälp av vuxen) (Strandberg 2009). Till skillnad mot Piaget menar 

Vygotskij att barns samverkan med varandra inte bara sätter igång en förändring hos barnet 

utan även formar själva förändringen (Williams 2000). Vygotskij talade inte själv om detta 

utan Säljö är en annan tänkare inom samma tradition. Säljö tar fasta på att människan har 

skapat sig fysiska artefakter för att bearbeta sin omvärld. Vidare hävdar han att i kulturen 

ingår bland annat intellektuella (språkliga) och materiella (fysiska) artefakter. Dessa redskap 

”medierar” verkligheten och länkar samman människor mellan olika aktiviteter. Han hävdar 

vidare att det inte enbart är i förskolan som barnet lär sig utan det finns många fler tillfällen 

till lärande utanför denna arena (Säljö 2000).   
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6.  Metod och Design  

I detta kapitel presenteras studiens ansats, de metoder som valts för att samla in det empiriska 

materialet samt hur vi har bearbetat analysen. Vidare framvisas det tillvägagångssätt vi har 

använt oss av för att utföra studien samt vår fördelning på arbetet. Slutligen kommer även 

studiens tillförlitlighet att beskrivas samt arbetets etik. Där vi får möjlighet till ett resultat med 

omfångsrikt innehåll. Intervjumetoden är ett medvetet val av metod där vi ser det som en 

fördel att samtalet inte är styrt utan kan röra sig fritt över ämnesområdet.  

 

6.1 Ansats  

Vi har valt att göra en kvalitativ fallstudie eftersom vi ska kritiskt granska fenomenet I Ur och 

Skur på en I Ur och Skurförskola, där strävan är att göra en djupare tolkning av den skildring 

pedagogerna beskriver. Därmed anser vi att denna metod lämpar sig bäst då vi använder 

metoden som verktyg för att få ett omfångsrikt resultat utifrån pedagogernas egna perspektiv. 

Stukat (2009) hävdar att när kvalitativ forskning genomförs ska resultatet tolkas och förstås 

utan att forskaren har för avsikt att generalisera och förutsäga. Nylén (2005) beskriver att det 

empiriska materialet vid en kvalitativ forskning kan bli väldigt omfångsrikt. Därmed kan det 

inte skrivas i samma skepnad som det har samlats in utan istället måste forskaren 

sammanställa datainsamlingen genom att göra urval. Enligt Denscombe (2006) granskar 

fallstudien en existerande händelse som inträffar, vilket gör en sådan undersökning blir mer 

noggrann och genomarbetad. 

 

6.2 Urval 

I denna undersökning har vi intervjuat fyra pedagoger varav tre förskollärare och en 

barnskötare, som är verksamma i samma profilerade förskola, I Ur och Skur. Eftersom denna 

förskola enligt vår erfarenhet skiljer sig från andra förskolor gällande könsfördelning mellan 

pedagogerna fick vi möjlighet att intervjua tre män respektive en kvinna. Innan vi tog kontakt 

med förskolan hade vi undersökt var i landet det fanns förskolor med denna profil. För att få 

bästa möjliga rikliga information om vårt undersökningsområde valde vi den förskola vi 

ansåg vara mer givande för vår studie. Vidare var deras hemsida lockande och väckte många 

intressanta frågor hos oss. Sandra kontaktade den utvalda förskolan via telefon. Efter en dryg 

vecka hade det inte lett till någon framgång och IdaMaria tog återigen telefonkontakt. Vi vill 

även framhålla att vår datainsamling bestod från början av både intervju och observation, men 

ett urval gjordes och vi beslutade att endast använda oss av intervjufrekvenserna. Vi vill även 
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tydliggöra att observationerna valdes bort på grund av att studiens omfång annars skulle bli 

för brett och risken kunde bli att studien inte skulle vara lika välarbetad som den är idag. 

Vidare har ingen specifik händelse observerats utan vi tog endast fotografier samt filmade 

deras förskolegård. Likaså har vi inte heller bearbetat eller analyserat detta utan både filmen 

och fotografierna raderades direkt efter att beslutet fattades. 

 

6.3 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod för att få pedagogernas 

upplevelser och resonemang kring sin I Ur och Skurförskola.   Innan besöket hade vi förberett 

intervjufrågor som kändes relevanta för just vår studie (se bilaga1). Vid kvalitativ 

intervjuundersökning som vi har använt. Hävdar Eliasson (2006) att intervjun ska ske i form 

av ett samtal, där intervjuaren har bestämt i förväg de frågor och ämnen som ska lyftas fram 

under intervjun. Vidare påstår han att allt ska dokumenteras genom inspelning eller möjligen i 

form av anteckningar. Våra intervjuer är ostrukturerade på grund av att samtalet rör sig fram 

och tillbaka kring det ämnet som vi valt att behandla. Eliasson (2006) framhåller att en 

ostrukturerad intervju kan ge stora möjligheter att fånga pedagogernas egna perspektiv om hur 

saker och ting förhåller sig genom att intervjuaren ställer frågor tills ämnet är förståeligt, 

vilket var vårt syfte med intervjun. Det har funnits en öppenhet hos oss, vilket har möjliggjort 

nya och intressanta infallsvinklar på en verksamhet med I Ur och Skurprofil. Vi anser att 

intervjuns upplägg gjorde att pedagogerna under intervjutillfällena blev avslappande och 

kände förtroende för oss. Förhoppningsvis gjorde detta att vi fick fram en tydlig bild av deras 

verklighet och upplevelser. Vi valde att använda oss av diktafon vid intervjutillfällena för att 

inte missa värdefull information samt för att kunna lägga mer fokus på pedagogernas 

beskrivelser. Under intervjuerna var vi båda närvarande. Vi delade upp oss i olika 

ansvarsområden och detta fördelades lika under samtliga intervjuer. I två av intervjuerna fick 

IdaMaria rollen som sekreterare medan Sandra intervjuade pedagogerna. I de andra två 

intervjusekvenserna bytte vi roller. Vi fick även fler tillfällen till att ställa följdfrågor vilket vi 

tyckte passade vår undersökning eftersom vi vill undersöka hur verksamma pedagoger 

upplever sin verksamhet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det en bakomliggande 

tanke när det kommer till kvalitativa forskningsintervjun. De hävdar att forskaren ska få ihop 

så många olika beskrivningar utifrån den intervjuades upplevelser kring temat som det är 

möjligt. Författarna menar att man i detta sammanhang måste vara intresserad och lyhörd för 

det som sägs.  
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6.4 Databearbetning och analys  

Efter att intervjuerna hade genomförts diskuterade vi först det material vi samlat in för att 

sedan lyssna på det inspelade materialet. Detta upprepades ett flertal gånger tills vi kände att  

vi var redo att göra skriftliga versioner av intervjusekvenserna. Här fördelades arbetet genom 

att vi turades om att sköta paus- och -spola funktionerna samt att skriva ner det som framgick. 

Fördelen med detta enligt oss var att vi gemensamt kunde reflektera över intervjuernas 

innehåll. Därefter började vi söka efter en struktur utifrån det empiriska materialet genom att 

skriva ut den skriftliga versionen och välja ut relevanta citat, som i sin tur gjorde att teman 

utkristalliserade sig. Utifrån dessa teman presenteras studiens resultat. De övergripande 

mönster som resultatet visar på är: Konkurrens skapar kaos på förskolegården som innehåller 

pedagogernas beskrivning kring deras förskolegård, där bland annat lekredskapen gungor och 

cyklar analyseras. Vidare uppstod rubriken Den svagaste länken som handlar om att 

pedagogerna inte delar samma barnsyn. Därefter skapades Det tredje temat som 

utkristalliserade sig var Torr, mätt och trygg, där det framgår ett mönster som visar på att 

dessa faktorer är viktiga när det kommer till förskolans utomhusvistelse. Efter att ha hittat ett 

mönster kring lärande, rörelse och samspel skapades temat Svårt och fånga, lätt att tappa. I 

det femte och sista temat Regn och rusk är det bästa lyfts aspekten fram att pedagogerna 

anser att barnen blir gladare och friskare av att vistas utomhus. Både före och efter analysen 

försökte vi skapa en bild utifrån deras perspektiv men samtidigt göra vår egen tolkning av det. 

För att påverka analysen har våra egna tolkningar format den och andra författare hade tolkat 

det på sitt sätt. Vidare anser vi att analysen har pågått under hela arbetet. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ska forskarna hellre hitta gemensamma faktorer än att beskriva enskilda 

skeenden. Variationen i upplevelsen är viktig, men man bör undvika att blanda in sin egen 

förförståelse.   

 

6.5 Tillförlitlighet 

För att fallstudiens tillförlitlighet ska styrkas har vi samlat in och bearbetat data på ett 

metodiskt och trovärdigt sätt. Vidare har vi under studiens gång varit noga med att vårt 

forskningssyfte samt de data vi använt oss av har haft ett ingående och korrekt samband.  

Denscombe (2004) betonar att tillförlitlighet är kopplat till vilka metoder och tekniker som 

forskaren använt sig av för att samla in data. Han menar att analysen ska bearbetas på ett 

sådant sätt att det inte kan förvrängas eller omskrivas. Författarna Kvale och Brinkman (2009) 

hävdar att när forskaren väljer att spela in intervjuerna ska han/hon under databearbetningen 

lyssna av inspelningen upprepade gånger för att försäkra sig om att de har uppfattat 
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pedagogerna korrekt. Detta har uppnåtts i vår studie genom att vi tillsammans har utformat 

studien noga och ingående. Likaså har vi lyssnat på intervjuerna upprepande gånger tills vi 

kände att vi var redo att göra skriftliga versioner av samtalssekvenserna.  

 

6.6 Etik  

De etiska aspekter som är särskilt viktiga i vår forskning är att vi kan försäkra att all 

information vi fått under studiens gång endast har använts för detta forskningsändamål. 

Vidare har pedagogerna fått frihet att själva bestämma vilka av personalen som ska medverka 

i studien. Anonymiteten har vi garanterat genom att verksamheten samt pedagogerna har fått 

fingerade namn. Likaså har vi undvikit beskrivningar som kan härledas till den specifika 

förskolan. Något som kan väcka funderingar hos dig som läsare kring detta kan vara att ni 

anser att vi inte har fingerade namn på tre barngrupperna Knopp, Knytte och Mulle. Detta är 

ett medvetet val av oss då vi ansåg att det inte fanns någon anledning att ge barngrupperna 

fingerade namn på grund av att Friluftsfrämjandet begär detta av I Ur och Skurförskolorna (se 

litteraturgenomgång Upplägget av konceptet I Ur och Skur) samt att efter en del 

efterforskning har vi fastställt att nästan alla förskolor med denna profil använder dessa 

barngruppsnamn, vilket gör att vi anser att anonymiteten ändå är säkrad.  

 

Vi vill även förtydliga att det även hade spontana grupper där det i denna studie inte framgår 

vilka dessa gruppnamn är. Vi vill även tydliggöra att vi innan besöket skickade ut 

informationsbrev till föräldrar och personal, där det framgick all bakomliggande information 

om studien (Se bilaga 2 & 3). Fortsättningsvis tydliggjorde innan varje intervju vad vi skulle 

undersöka samt hur intervjun skulle gå till. Vidare fick pedagogerna information om att 

intervjun skulle spelas in och att de hade rätt att lyssna igenom intervjuerna om de ville 

tillägga eller förtydliga något.  
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7. Resultat 

Under detta avsnitt visas den tolkning vi har gjort utifrån samtliga intervjufrekvenser. 

Resultatet har inte endast tolkats utifrån ett utomhuspedagogiskt synsätt utan även ur 

pedagogernas egna perspektiv, vilket har gjort att pedagogernas förhållningssätt till sin 

verksamhet har synliggjorts i resultatet. Huvudrubrikerna som sedan följer är baserade på 

framträdande mönster i datamaterialet. Slutligen vill vi tydliggöra att pedagogerna har fått 

fingerade namn och kallas Lisa, Edvin, Sture och Daniel. För att ni som läsare ska få 

information om den undersökta förskolan har vi i detta kapitel valt att inledningsvis beskriva 

verksamheten mot utgångspunkt av förskolans bakgrund. 

Förskolan startade 1996 som kommunal I Ur och Skurförskola genom att personalen fick 

kommunens gehör. Verksamheten flyttade för fyra år sedan till det nuvarande 

området/lokalerna men bevarade samma profilering som förut. Innan dess hade de tillgång till 

en mindre lokal som de delade med Öppna förskolan. Det vill säga att förskolan utökades från 

en avdelning till två avdelningar.  

 

Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till natur och skog. Förskolegården är rymlig 

och består av två delar, en med lekredskap samt en del med mer skogsliknande atmosfär. På 

gården kan man bland annat hitta stockar som föreställer olika djur, stora stenar, sandlådor, 

rutschkana, fågelmatstationer och verkstadsbodar. Förskolan har grupperna Knopp (1-2 år), 

Knytte (3-4 år), Mulle (5-6 år) som kontinuerligt träffas för aktivitet eller liknande. Ibland kan 

spontana grupper skapas framförallt en gång i veckan då de arbetar med Grön Flagg, ett 

verktyg pedagogerna använder sig av för att förmedla hållbar utveckling och återvinning hos 

barnen. Vid ett arbete med Grön flagg arbetar de yngsta barnen (Knopp) för sig och de äldsta 

barnen Knytte och Mulle sammanfogas i tvärgrupper.  

 

En dag på förskolan... 

Förskolan öppnar kl 6.30. Fram till kl. 8.30 leker barnen fritt inomhus för att sedan äta 

frukost. Oavsett väder går de därefter ut. Oftast är de på gården och 3-4 gånger i veckan 

besöker de ett närliggande naturområde. De är aldrig borta en hel dag utan går iväg några 

timmar under förmiddag eller eftermiddag. Om vädret och årstiden tillåter är de sedan ute till 

18.30, då förskolan stänger för dagen.  
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7.1 Konkurrens skapar kaos på Förskolegården  

Samtliga pedagoger berättar att deras förskolegård skiljer sig från en traditionell förskola. Det 

väsentliga är att de bedriver sin verksamhet mestadels av tiden utomhus samt att naturmaterial 

ligger i fokus. I alla intervjusekvenser framgår det att gungor eller cyklar inte finns tillgängligt 

på deras förskolegård. Pedagogerna berättar att de tidigare har haft problem med dessa två 

lekredskap, då barnen hellre väljer att gunga/cykla framför andra aktiviteter. Vidare hade 

pedagogerna även sett att konkurrensen ökade hos barnen när lekredskapen fanns på gården. 

En av pedagogerna berättar om förskolans lekredskap. Han beskriver att cykelförrådet har 

blivit en verkstad medan det på gungområdet har byggts en riddarborg. Han framhåller vidare 

att: 

"Vår förskola skiljer sig från andra förskolor genom att det är en I Ur och Skurförskola där vi 

undviker att arbeta med tillrättalagt material. Jag tycker att konkurrens ökar bland barnen 

och att vissa snöar in fullständigt på cyklar/gungor och gör inget annat i fyra eller fem år. 

Därför har vi valt att ta bort dessa och går istället iväg och gungar på en lekplats" (Daniel). 

Under Stures intervju framhåller han varför de inte ska ha cyklar/gungor på gården. Hans 

största tyngdpunkt är att deras förskola ska sträva efter att vara ett komplement för hemmet. 

Sture berättar att de flesta barn har en eller till och med flera cyklar hemma och behöver 

därför inte det på förskolan. Han lyfter även fram att nästan varje trädgård har gungor och om 

de inte gör det finns det oftast en närliggande lekplats. Vidare resonerar han om att detta är 

extra viktigt i deras profilerade förskola som har strävan att använda sig av naturmaterial. Han 

fortsätter berätta om deras förskolegård, där han lyfter fram att deras gård är utformad på ett 

sådant sätt där barnen får möjlighet till att använda sin fantasi och sina sinnliga erfarenheter. 

Lisa delar även hon samma uppfattning som Sture om att gungor/cyklar inte finns på gården, 

men hennes inställning utgår ifrån att dessa lekredskap i första hand togs bort av utrymmes- 

och säkerhetsskäl. Hennes beskrivning av förskolegården är att det ska finnas material som 

skapar lärandemiljöer med långa lekpass. Hon framhåller att barnen ska kunna leka fritt i 

verklighetsbaserade miljöer. Den viktigaste utgångspunkten som hon lyfter fram är att 

lärandet ska fokuseras mer på barnens fantasi och upptäckter än på förskolans material och 

lekredskap. Daniel berättar under sin intervju att pedagoger via förskolans utemiljö strävar 

efter att barnen själva skapar sina lekredskap och på detta sätt synliggöra det spontana och 

naturliga. Han beskriver att detta är en av anledningarna till att de har gjort om cykelförrådet 

till en verkstad. Ett dilemma kring Stures och Daniels resonemang kring varför de har tagit 
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bort cyklar/gungor uppstår om pedagogernas avsikt är att underlätta för sig själva eller för att 

avleda konflikter. Å andra sidan kan detta resonemang vara godtagbart om syftet är att 

verksamheten endast ska använda sig av naturmaterial som pedagogiskt redskap. 

Pedagogernas framställning om att förskolebarnen har möjlighet till gungor och cyklar på sin 

fritid är ett dilemma eftersom det finns kulturella samt andra hinder som gör att några barn 

kanske inte får tillgång till detta. Likaså kan pedagogernas förhållningssätt om att vistas vid 

ett skogsområde påverka att de sällan besöker en lekplats. I en hemmiljö kan detta prioriteras 

bort om föräldrar föredrar andra aktiviteter. En annan aspekt på detta utifrån ett 

barnperspektiv kan vara att flera roliga tillfällen minskar t.ex. gunga "pendel" eller leka "taxi" 

med cyklarna.  

7.2 Den svagaste länken 

Under detta tema utkristalliseras två av pedagogernas barnsyn. Rubriken Den svagaste länken 

skildrar en av pedagogernas inställning kring de allra yngsta barnen.  

Under intervjun med Edvin berättar han om verksamhetens olika barngrupper. Han uttrycker 

att han mestadels av tiden arbetar med de äldre barnen Mulle (5-6 år). Vidare framhöll 

pedagogen att han föredrog åldersintegrerade grupper och att en grupp ska ha viss tidscykel 

och vara på samma utvecklingsstadier för att inte påverka varandra i deras lek och lärande. 

Det framgår även under intervjun att pedagogen ansåg att skogen var mindre lämplig för de 

yngre barnen och att de hellre skulle vara kvar på gården. 

"Om ett barn inte är mogen för de utmaningar och upptäckter som Mulle (5-6år) gör i skogen 

är det bättre att han/hon är kvar i denna lilla grupp ett tag till, för den svaga länken vill man 

inte ha med. I Mullegruppen är det mer avancerat, med djur och natur som kunskapskälla. 

Knytte (3-4år) ska däremot få en känsla av att vara ute i skogen genom att ha ansvar för en 

egen matsäck samt vistas vid en lite enklare skog som inte ligger för långt iväg från förskolan. 

Knopp (1-2 år) går inte ofta iväg utan undersöker det som finns på gården för att skapa 

trygghet där" (Edvin).  

Edvin beskriver yngre barn som mindre kunniga och mer besvärligare att arbeta med, vilket 

kan vara en av anledningarna till att han arbetar med de äldre barnen. Vidare kan hans uttryck 

För den svaga länken vill man inte ha med framförts på grund av pedagogens osäkerhet i sin 

ledarroll på grund av att för lite erfarenheter och kunskaper kring ett arbete på en 

småbarnsavdelning. Å andra sidan kanske han inte förstår de yngsta barnens strävan till 

naturupplevelse eller tycks inse vikten av att uppmuntra deras förmågor. En risk med denna 
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barnsyn är att det leder till att de yngre barnen blir särbehandlade. Å ena sidan kan en 

pedagogs inställning att synliggöra barnets förmågor, behov och önskningar skapa motsatt 

effekt, vilket framgår i Lisas beskrivning. Hon betonar att hon tillbringar största delen av 

dagen tillsammans med de yngre barnen, Knopp (1-2 år). Under intervjun talar hon om de 

yngsta som kompetenta och fantastiska! Lisas beskrivning angående det arbete med de yngsta 

barnen visar på att hon anser att olika inställningar mellan pedagogen är viktiga för arbetets 

utformning och för att driva verksamheten framåt. Den visar även på att hon anser att barnens 

intresse och erfarenheter styr verksamhetens utformning. Hon berättar vidare att hon anser att 

det är en utmaning att hitta nya intresseområden för barnen, detta är viktigt i ett arbete på en 

förskola. Dessa två intervjusekvenser visar på att pedagogerna inte har samma barnsyn och att 

deras inställning till barn åskådliggör vilken barngrupp de arbetar med. Slutligen visar det på 

att pedagogerna arbetar med åldersindelade barngrupper och att de anser att deras olika 

barnsyn är till en fördel.  

 

7.3 Torr, mätt och trygg 

Under samtliga intervjuer framhöll pedagogerna att de viktigaste faktorerna för att befinna sig 

utomhus är att barnen känner sig torra, trygga och mätta. De betonar att denna grundregel gör 

att det inte finns något hinder med att spendera nästan en hel dag utomhus. Vidare framgår det 

utifrån intervjusekvenserna att om ett barn inte är torrt, mätt och tryggt blir han/hon passiva, 

vilket leder till att de fryser och tycker att det är tråkigt att vara ute.  

"Jag ser inga begränsningar från vad som kan göras ute om man börjar dagen som vi gör när 

barnen känner sig pigga. Det är viktigt att barnens ska mår bra ute och det gör de om de är 

torra, trygga och mätta " (Edvin).  

Vidare framgår det i samtliga intervjuer att det att barnens kläder skall vara lätta och ta av, 

vara oömma, praktiska och rörliga. En pedagog berättar om den viktiga flerskiktsprincipen, då 

barnen har på sig olika lager för att lättare hålla sig varma. I intervjun med Lisa framgår det 

också att det finns ett litet hus på förskolegården som är ett komplement till inomhusmiljön, 

där barnen och en ledare kan gå in och värma sig i eller läsa en saga i. Hon betonar vidare att 

barnen får fantastiska möjligheter när lärandet sker utomhus. En risk med att vistas utomhus 

större delen av dagen kan uppstå om inte pedagogen uppmärksammar att ett barn fryser eller 

inte ha förståelsen för att alla barn inte har samma tålighet mot kyla och blåst.  

Förutom att barnen ska vara torra betonar även pedagogerna att det är viktigt att de är mätta. 

Trots detta är fruktstunden bara frivillig.  
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"Det är inte hundraprocent viktigt att låta barnen komma och äta för en kvart, utan man kan 

fråga dem om de vill ha frukt. Vi vill inte störa deras lek i onödan för det blir så hattigt. Vi 

går runt och frågar barnen om de är sugna på frukt och de som vill ha kan äta den där de 

befinner sig för tillfället. På detta sätt kan barnen fortsätta leka och inga samlingar avbryter 

deras fria lek" (Daniel).  

Daniel lyfter fram under intervjun att det är under förmiddagen de äter frukt för att få i sig ny 

energi. Han påpekar även att detta är valfritt och att inget barn ska tvingas eller avstyra sin lek 

för detta ändamål. I likhet med detta berättar Sture om sina upplevelser kring 

matsituationerna. Han framhäver att flertalet barn väljer att ta med sig frukten in i leken och 

bli därmed ett naturligt inslag i verksamheten. Sture betonar även att det är en viktig aspekt av 

I Ur och Skurs förhållningssätt att vara mätt för då orkar kroppen mer. Vidare berättar Sture 

att de till viss del lagar mat ute då eldplatsen blir en del av förskolans uterum. Han poängterar 

även att det endast är de stora barnen som gör detta. Pedagogen Lisa som varje dag äter inne 

med de minsta barnen får annat förhållningsätt till detta och uttrycker bekymmersamt att det 

kan vara svårt att träna barnen i bordsskick, eftersom de sitter på stubbar eller dylikt och äter 

med sked och kåsa. Hon berättar vidare att det även finns fördelar med att äta utomhus, då 

många samtal tillsammans med barnen blir mer levande. Risken med detta kan även vara att 

barnen får svårt att sitta still när matsituationen flyttas till ett vanligt matbord. Ett annat 

dilemma med detta kan vara att barnsäkerheten inte tryggas och många skador eller 

infektioner sker vid dessa tillfällen. Edvin berättar även han om sin upplevelse när det 

kommer till att lagar mat ute, där han framhåller att barnen får kunskaper om hur maten kan 

tillagas i en utemiljö. Han beskriver en oro där han upplever att vi i dagens samhälle ha tappat 

poängen kring mat, då den kommer färdiglagad till förskolan.  

Förutom att barnen ska vara torra och mätta betonar även pedagogerna att barnen ska vara 

trygga. Denna trygghet är en viktig del av deras förhållningssätt där de hävdar att trygghet 

minskar stress bland barn och pedagoger och en lugn och trygg miljö skapar långa lekpass. 

Under samtliga intervjuer framgår det att de några dagar i veckan besökte ett närliggande 

skogsområde.  

Pedagogen Daniel beskriver hur de går tillväga: 

”Vi sätter inte upp plastband eller har gränser i form av träd, utan vi försöker att barnen ska 

se oss hela tiden. Detta gör att barnen känner sig trygga men samtidigt får frihet och tar 

ansvar för sitt handlande" (Daniel).   
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Daniel uttalar även att det finns risker med att vistas i naturen och att det krävs stort 

engagemang från pedagogernas sida. Han framhåller även att om barngruppen är för 

självständig kan pedagogerna ibland hamna i fällan, där de intar en inaktiv roll som ledare. 

Lisa som arbetar med de yngre barnen berätta att hon är tvungen att inta en aktiv roll och bli 

därmed en medupptäckare tillsammans med barnen. Ytterligare en infallsvinkel som en av 

pedagogerna framhöll var att om det blåser är det svårt att göra sig hörd bland barnen, då 

ljudet försvinner. Det leder till att det kan vara svårt att föra en dialog ute eller läsa böcker för 

barnen. Pedagogen Lisa beskriver detta dilemma och uttrycker att en del av lärprocessen kan 

går förlorad om barnen inte kan kommunicera med varandra pga. av väder och vind.* tagit 

bort text. Utifrån intervjusekvenserna framgår det även att det kan bli problem om någon av 

pedagogerna är frånvarande. Det förklaras med att de ibland inte kommer iväg ut i skogen, när 

de inte är ett komplett arbetslag. Genom att ledarna och barnen följer sitt förhållningssätt som 

innehåller aspekterna torr, mätt och trygg krävs det också flera pedagoger för att kunna 

garantera barnens säkerhet. För att barnen skall bli trygga som möjligt försöker pedagogerna 

vänja barnen vid vissa miljöer, för att de lättare skall känna sig trygga i dem.  

7.4 Svårt och fånga, lätt att tappa 

Pedagogerna berättar att de gick till skogen minst tre gånger i veckan. När de går till skogen 

får barnen till exempel bygga kojor och lära sig att samarbeta och öva motoriken. Sture 

berättar att man kan ge barnen olika alternativ i skogen och inte bara motorikträning utan även 

träna den systematiska utvecklingen som stimulerar språket. Han beskriver att detta blir 

möjligt om de vistas i flera olika miljöer som möjliggör flexibelt och reflekterande lärande. 

Daniel berättar om sina upplevelser om barnens lärande på i deras förskolegård. Han uttrycker 

att mycket som sker på gården handlar om barnens erfarenheter, samhörighet och motorik. 

Han berättar sedan vidare att:  

”Miljön är uppbyggd till egna utmaningar. Att barnen ska lära sig i den takten de är 

intresserad av och hitta egna upptäckter som de tar lärdom av.  Leken blir inte så barnslig i 

sin utformning utan det blir mer verkligt som vuxnas aktiviteter och därför minskar behovet 

av att en vuxen ska hjälpa i leken.  För miljön i sig ute är intressantare än en vuxen. Svårt att 

fånga dem och lätt att tappa dem! I tråkiga miljöer som inomhus är det listigare att använda 

sig av iscensatta lärsituationer" (Daniel).  

 

Vidare framhåller han även att det är lättare att individualisera barns lärande utifrån deras 

olika kunskapsnivåer eftersom det i utomhus finns ett konkret och levande naturmaterial. 
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Fortsättningsvis berättar han att han anser att barns lärande blir mer givande vid enskilt arbete. 

Den andra pedagogens erfarenheter om barns kunskap ser lite annorlunda ut. Pedagogen 

menar istället att man lär tillsammans, såväl som vuxna och barn, i en kontext som inspirerar 

till lärande. Vidare talar han om det livslånga lärandet samt att barnen idag har möjlighet att 

vara delaktiga och på så vis äga sitt lärande. En annan parallell till detta betonas av Lisa där 

hon utrycker att barnens nyfikenhet kontra kunskap som tillsammans bildar en helhet. Likaså 

att pedagogernas arbete ska gestalta sig i barnens lärande. Hon berättar vidare att i en I Ur och 

skurförskola kan man göra i stort sett allt man kan göra inne på en traditionell förskola, men 

att de gör det i andra miljöer genom att flytta ut material samt använda det naturmaterial som 

finns runtomkring för att tillgodose alla barnens behov. Samtliga pedagoger hävdar att genom 

att använda utomhuspedagogik för kunskap och lärande lär sig barnen genom sina sinnen, sin 

kropp och sina upplevelser. Ett framträdande mönster hos pedagogerna är att barnen får 

naturupplevelser och att de tar till sig nya kunskaper genom att vistas där. De beskriver ett 

sammanhang där barnen leker väldigt fritt på gården och det inte krävs lika mycket rekvisita. 

Barnen har egna projekt och gör egna upptäckter, vilket gör att det blir svårare för en vuxen 

att fånga deras uppmärksamhet. Leken beskrivs vidare som om den mer liknar de vuxnas 

aktiviteter. Ett framträdande mönster är även att i utevistelsen skapas en dialog mellan 

barnens fantasi och miljön. I kontrast till detta kan man återgå till två pedagogerna som 

hävdar att pedagogernas roll är mycket viktig i barn lek ute och därmed synliggörs ett annat 

förhållningssätt. Vidare anser en av dem att hennes pedagogiska roll är att vara uppmärksam 

på sina egna handlingar och därmed finna ett syfte med den aktiviteten som verkställs. 

Fortsättningsvis berättar hon att hennes strävan är att vara en god medupptäckare, där hon 

tillsammans med barnen undersöker naturens olika fenomen. Hon betonar även att det denna 

upptäckt blir mer spännande om miljön är utformad på ett sådant sätt att barnen får möjlighet 

att välja mellan olika aktiviteter och ”rum” att vistas vid. Även denna åsikt delar Sture med 

Lisa, då han berättar följande:   

 

”Vi har skapat rum där ute men det är inte så specifika; här bygger vi, här leker vi med detta. 

Det är viktigt att hjälpa barnen att upptäcka och uppleva saker i naturen och att det görs 

tillsammans. Vi vuxna finns på förskolegården som stöd och hjälp när barnen leker och 

utforskar” (Sture) 

 

En annan av pedagogerna påpekar också att han agerade som medupptäckare men under mer 

styrda aktiviteter då de kan styra in barnen på de som pedagogerna anser att de får kunskap 
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från. Han berättade även att han genom styrda aktiviteter utmanar han barnen genom att 

använda sig av verkliga material som till exempel fåglar. Han framhåller vidare att han 

använder sig av faktaböcker för att ge en djupare förståelse till barnen. Fortsättningsvis 

betonar han att dessa iscensatta lärsituationer skapar samtal som sedan följer med barnen in i 

andra sammanhang.  

 

7.5 Regn och rusk är det bästa  

Samtliga pedagogerna hävdar att barnen blir mycket friskare, nyfiknare och gladare av att 

vistas ute. Pedagoger berättade även att det "dåliga" vädret är det bästa. Deras upplevelser är 

att de får smutsigare men friskare och gladare barn. Lisa framhåller att det blir mindre 

smittorisk och barnen utvecklar sin motorik genom att de få röra på sig på ett helt annat sätt 

ute än inne. Lisa beskriver barns lek ute som mer självklar och spontan. Pedagogen berättar 

vidare att hon upplever att leken förekommer under en längre tid med stort intresse och 

nyfikenhet.    

 

”Det viktiga för mig är att barnen skall få långa lekpass och inte behöva gå in vid dåligt 

väder. Regn och rusk är det bästa! En gång när det regnade som mest så lekte barnen med 

de stora vattenpölarna och gjorde kanaler. När det sedan slutade regna så utbrast ett av 

barnen nej regnet är slut! men efter ett tag märkte dem att vattnet och sanden hade blivit till 

lera. Oj vad kul de hade" (Lisa).   

Samtliga pedagogerna berättar att barnens lek ute kan pågå hur länge som helst. Däremot 

framhåller de även att barnens lek ofta byter fokus vilket gör att leken får ett annat innehåll 

och blir därmed inte långtråkig. Vidare framhåller han att detta leder till mer intressanta 

lärsituationer, där barnen få använda sin fantasi och frihet genom att skapa eget material och 

leksaker. Risken med detta kan vara att det blir stora kontraster när barnen börjar skolan, där 

det finns mycket färdigt material och läraren styr vad som ska göras. Å andra sidan får de 

goda erfarenheter där denna kontrast väcker frågor och samtal hos både barn och vuxna. 

Pedagogerna anser också att det finns hinder med deras pedagogik och det som har nämnts 

var bland annat att barnen blir mer rörliga och har svårt att sitta still när de vistas i en 

inomhusmiljö. Lisa berättar att hon anser att deras barngrupp kommer och vara mer 

ifrågasättande när de börjar skolan. Ett annat dilemma synliggjordes utifrån två av 

pedagogernas intervjusekvenser, där de uttalar sig att de upplevde att de har höga krav på sig 

själva som pedagoger när det gäller att bedriva pedagogiskt arbete inom I Ur och Skur. Sture 

beskriver att det krävs mer planering och att pedagogerna måste vara produktiva och flexibla 
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med deras arbetsätt. Han påpekar att det finns brister i lärarutbildningen som gör att man som 

pedagog ställs inför högre utmaningar i praktiken. Detta leder till att man får hitta nya 

metoder och tillvägagångssätt för att driva verksamheten. Han framhåller även att de arbetar 

mot två mål både läroplanens samt Friluftsfrämjandet. Vidare betonar han att det som skiljer 

målen åt är att Frilufsfrämjandet arbetar mer mot gamla och traditionella visioner än vad den 

nya reviderade läroplanen för förskolan förespråkar. Pedagogen berättar vidare att I Ur och 

Skur härstammar från femtiotalet, då det förekom att en vuxen amatör ordnade aktiviteter för 

barn någon gång i veckan. Han påstår att det finns en del inom denna förskola som vill leva 

kvar i denna tradition med förmedlingspedagogik. Det framgick även under samtliga 

intervjuer att pedagogerna anser att målen i styrdokumenten uppfylls lättare genom att ta ut 

lärandet utomhus för då sker detta automatiskt.  
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8. Diskussion 

I resultatet framkom det att pedagogerna anser att platsen där lärandet sker spelar stor roll och 

utomhusmiljön är en viktig del av lärandet.  De förhåller sig till detta genom att de bedriver 

sin verksamhet i största del utomhus, vid närliggande skogsområde eller på förskolegården. 

Grahn (1997) hävdar att det är lätt att stimulera och motiverar barn i en utomhusmiljö. Han 

påstår vidare att barn håller sig friskare och leker mer variationsrikt än barn som inte får 

möjlighet till att vistas vid naturmiljöer. I resultatet framkom det även att samtliga pedagoger 

föredrog att barnen använde naturmaterial i sin vardag på förskolan. Vidare uppkom 

betydelsen av att belysa material för att öka barnens lärande och att dessa material lättare 

finns att tillgå i naturen. Ericsson (2000) anser att utomhusvistelsen är utgångspunkten för 

lärandet, där alla sinnen berörs. Utifrån denna referens samt från resultatet kan vi dra 

slutsatsen att konkreta material i ett verklighetsbaserat sammanhang underlättar för 

pedagogen att närma sig barnens lärande och eftersom pedagogiskt arbete inom I Ur och Skur 

stimulerar flera sinnen. En orsak till denna uppfattning kan vara att det är lättare för barnen att 

skapa sig en bild när de kan använda sig av sina sinnen och kropp i en verklighetsbaserad 

kontext. Å andra sidan kan verklighetsbaserat lärande ge många intryck hos barnet. Vilket kan 

skapa svårigheter hos de barn som har svårt med att sortera information, vilket gör att deras 

lärande hämmas. I resultatet framgår det att pedagogernas syn på barn skiljs åt. Drougge 

(1999) anser att pedagogerna ska ha ett varierat innehåll och ska ha samma barnsyn. Vi 

instämmer med följande författare och vi hävdar att detta är särskilt viktigt i en profilerad 

förskola. Vi anser även att pedagogers barnsyn kan skiljas åt beroende på de erfarenheter de 

har med sig i livet. Det kan vara de erfarenheter de har med sig från sin barndom till de barn 

de har träffat i vuxen ålder. Vidare kan det bli problematiskt om pedagoger inom samma 

arbetsgrupp inte har samma barnsyn. För det är det centrala till ett fortsatt arbete tillsammans 

som skapar en trygghet hos barnen. Likaså kan likställda pedagoger bli begränsade av att vara 

eniga och resultatet blir att inget utbyte av andra perspektiv förekommer. Å andra sidan kan 

detta anses vara en tillgång där diskussioner om teoretiska utgångspunkter minskar och mer 

tid ägnas åt barngruppen. Vi anser även att pedagogernas bemötande av barnet och 

pedagogernas egna engagemang ligger till grund för den barnsyn de intar.  

 

Något annat som framgick i resultatet var att pedagogerna anordnade mindre styrda aktiviteter 

överlag och de uppfattade att barnen upptäckte saker både enskilt och tillsammans. Vidare 

framgår det i den reviderade läroplanen för förskolan att förskollärare ska ansvara för att alla 
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barn får ett påtagligt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll (Skolverket 2011). 

Vidare påstår en av pedagogerna att barn lär sig enskilt medan övriga pedagogerna inte anser 

detta utan att de lär sig tillsammans, då de intar en roll som medupptäckare. Däremot säger 

Friluftsfrämjandets krav att pedagogerna ska vara medupptäckare och tillsammans med 

barnen utforska sin omvärld (Westlund, 2009). Vidare i resultatet framgår det att pedagogerna 

bedrev iscensatta lärsituationer i större utsträckning vid skogsområden än på gården. En av 

anledningarna till detta kan vara att denna plats är mer givande för detta ändamål samt att på 

gården blir det mer naturligt att inat en roll som medupptäckare, då vi anser att de styrda 

aktiviteterna minskar. Det framgick även att pedagogerna ansåg att de genomförde mer 

spontana aktiviteter där det inte alltid fanns ett syfte. Detta kan bli problematiskt om 

pedagogerna anser att syftet påverka deras medupptäckande roll och undviker att planera på 

grund av detta. Vidare kan en helt oplanerad aktivitet göra att pedagogen inte vet vad de ska 

förmedla vilket gör att aktivitet stannar upp och barnen utmanas inte vidare i sitt lärande.  

 

Resultatet visar på att det sociokulturella perspektivet dominerar på den aktuella förskolan när 

det kommer till barns lärande. De flesta av pedagogernas syn på barns lärande kan förstås 

genom dem anser att barnen lär tillsammans med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

grunden att barn får stöttning i form av resonemang och handlingar för att kunna utföra 

gärningen (Säljö 2000). Med hjälp av Vygotskijs teori om utvecklingszonen kan man se att det 

handlar om pedagogernas förhållningsätt och agerande.  Den proximala utvecklingszonen som 

Vygotskij företräder och som Säljö efterträder, handlar om vad ett barn klarar ensamt och utan 

stöd men å andra sidan visar den också vad barnet klarar med stöd av pedagog och 

tillsammans med andra barn (Säljö 2000). Piaget håller till viss del med om att utveckling är 

något som kommer inifrån barnen själva och utvecklingen följer ett visst mönster, men han 

påstår att barn lär av varandra om barnen som samtalar är på samma nivå. Däremot när det 

kommer till förskolans barngrupper synliggörs ett annat förhållningsätt hos pedagogerna. 

(*Text flyttad) Det framgick att de allra yngsta barnen Knopp (1-2 år) vistades mer på gården 

än de äldre barnen Knytte (4-5 år) och Mulle (5-6 år) som ägnade mer tid i skogen. Piagets 

teori om åldersindelning det vill säga den s.k. stadieteorin stämmer bra överens med den 

indelning som barngrupperna har på den aktuella förskolan, där barnen är indelade i 

åldersindelade grupper. En nackdel med åldersintegrerade grupper är att barnen inte i lika stor 

utsträckning får insikter i hjälpsamhet, empati, samarbete och självständighet. Vidare ges 

åldersblandade grupper en stor trygghet för de yngsta barnen samtidigt som alla barn oavsett 

ålder lär av varandra. De pedagoger som hade ansvar för grupperna Knytte och Mulle ansåg 
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mer än de andra pedagogerna att barnen upptäckte mer enskilt än tillsammans. En risk med 

detta kan vara att de yngsta barnens möjlighet till maximal utveckling reduceras vilket 

Vygotskij framhåller (Säljö 2000). Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 

(2010) är förskolan en social arena där barns lärande blir mer givande i åldersblandade 

grupper med pedagoger som gör att interaktion, samspel och problemlösning ökar.  

 

Resultatet visar även på att samtliga pedagoger har en uppfattning om att målen i läroplanen 

uppfylls lättare genom att ta ut lärandet utomhus för då sker detta automatiskt.  

Detta förhållningssätt tar vi avstånd ifrån, då vi anser att en inomhusmiljö kan i lika stor 

utsträckning uppfylla läroplanens mål. Vi hävdar även att det är variationen mellan en 

inomhusmiljö respektive en utomhusmiljö som skapar det bästa lärandet samt vikten av 

professionella pedagoger. Resultaten visar även på att pedagogerna arbetar mot två mål både 

läroplanens vision samt Friluftsfrämjandet. Det framgår att I Ur och Skurpedagogiken 

härstammar från femtiotalet med en s.k. förmedlingspedagogik och detta tolkas att denna 

pedagogik fortfarande pågår på den aktuella förskolan. Detta visar på att det kan vara svårt för 

pedagogerna om läroplanen samt Frilufsfrämjandets visioner inte strävar efter samma 

ambitioner eller samma syn på lärande.  

 

Utifrån resultatets innehåll kan vi se att pedagogerna mestadels uttrycker sig olika däremot 

när det kommer till förhållningssättet inom I Ur och Skur finns det ett mer jämställt mönster. 

Det vill säga de använder samma motton: Gladare, friskare barn, Torr, mätt och trygg samt 

dåliga väder är det bästa. En aspekt till detta kan vara att förskolan ska följa de riktlinjer som 

Frilufsfrämjandet kräver (se litteraturgenomgången "upplägget av konceptet I Ur och Skur"), 

men även de krav Friluftsfrämjandet har på en I Ur och Skurförskola kan göra en inverkan på 

pedagogernas förhållningsätt. Westerlund(2009) hävdar att ett av kraven är att pedagogerna 

inom I Ur och Skur ska ha genomgått Friluftsfrämjandets grundutbildning. En annan aspekt 

på att pedagogerna har samma förhållningssätt till I Ur och Skur kan bero på att delar samma 

naturintresse och engagemang till det som verksamheten står för. Vidare anser vi 

pedagogernas genuina intresse för natur som visas i resultatet styrker denna roll, att upptäcka 

tillsammans. Detta kan i många fall vara till en fördel, men å andra sidan får inte 

pedagogernas genuina intresse för natur ta över på ett sådant sätt att barnens intresse 

underkastas. Ett annat dilemma kan även uppstå om pedagogernas tro på I Ur och Skur-

konceptet är så stark att de går ut i alla väder trots att barnet visar ett ointresse för utevistelsen, 

men barnen har inget val utan tvingas ut. Risken blir då att barnen söker sig till mer 
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spännande platser och säkerheten och tryggheten minskar för barnet. Enligt Andersson (1993) 

är det statistiskt visat att mer än hälften av olycksfallen sker utomhus. Författaren påstår 

vidare att olycksfallen ofta hänger samman med att barnen söker sig till mer spännande 

platser om utemiljön är för anspråkslös och vanlig. Vi anser att barnen på förskolan utsätts för 

detta genom att de går till skogen med sina pedagoger och får bemöta en mer spännande 

miljö. Därmed anser vi att det är extra viktigt att pedagogerna är medvetna kring säkerheten 

vid besök vid närliggande naturområden för att inte skador eller infektioner ska ske vid dessa 

tillfällen.. Vidare påstår Andersson (1993) att de vanligaste skadorna sker från höga höjder, 

vilket kan finnas risker på förskolans gård där det framgick under vår bakgrundsbeskrivning 

att gården har rutschkana, stockar och stora stenar. Fortsättningsvis visade även resultatet att 

pedagogerna lagade nästan varje dag mat utomhus. I denna situation anser vi att det särskilt 

viktigt att pedagogerna är förbereda för att förhindra skador och smitta. Samtidigt visar annan 

forskning på att barn som regelbundet vistas mycket utomhus drabbas av färre infektioner och 

att lek vid obanad terräng ger också bättre motorik och kreativitet (Grahn 1997). I resultatet 

framgick det även att alla pedagogerna var överens om att utevistelse ökar motoriken och 

främjar barnens rörelsebehov som inte kan tillgodoses i lika hög grad inomhus. Vidare 

framhölls det i samtliga intervjuer att barnens kläder skall vara lätta att ta av, vara oömma, 

praktiska och rörliga. Pedagogerna hävdar om dessa faktorer inte fanns blir barnen mer 

passiva och det leder till att barnen fryser. Däremot blev vi förvånade över att pedagogerna 

inte tog upp säkerheten kring barnens kläder, då forskning visar att många plagg kan öka 

risken att de fastna i träd och att risksituationer kan begränsas vid tillsyn av barnens kläder 

(Andersson 1993). När det kommer till säkerhet anser vi att I Ur och Skurpedagogik handlar 

om att pedagogerna måste reflektera över när, hur, var och vad som är lämpligt. 

Fortsättningsvis anser vi att säkerheten är mer påtaglig på en förskola med I Ur och Skur 

profil där riskerna för skador ökar på grund av att det ofta vistas utomhus.  

 

Vidare i resultatet framgår det att några av pedagogerna ansåg att det fanns nackdelar med 

deras pedagogik, de försökte kringgå detta genom att endast lyfta fram det positiva eller vända 

det negativa till positivt.  

I resultatet Regn och rusk är det bästa framgår det att pedagogerna anser att det finns hinder 

med att bedriva en I Ur och Skurverksamhet, vilket visar på att barn som går I Ur och 

Skurförskola under sin förskoletid inte endast får med sig positiva effekter. Utan barnen kan 

få svårigheter med att sitta still i lugnare aktiviteter samt även framöver när det börjar skolan 

på grund av att de är vana vid och ha stora utrymmen samt att vara aktiva. Å andra sidan kan 
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detta göra att läraren väljer att använda sig av mer utomhuspedagogik för att möta alla sina 

elever i skolan och därmed fånga olika metoder till didaktik. Vi anser även att det finns en 

risk för de pedagoger som inte såg några hinder med utomhuspedagogik, då deras 

förhållningssätt kan gå före läroplanens visioner. Å andra sidan finns det en mångfald av 

variation i utomhusmiljön som skapar många vägar för sinnligt lärande. På detta sätt kan 

miljön användas som ett verktyg för barns lärande och därmed kan pedagogerna i detta 

avseende relatera till den reviderade läroplanen i förskolan. Eriksson (2002) hävdar att 

utomhuspedagogik är en interaktion mellan lärande inomhus och utomhus. Vidare hävdar han 

att denna pedagogik handlar om att reflektera över varför man gör olika aktiviteter i olika 

miljöer. Vilket som framgår i inledningen är studiens målgrupp den aktuella förskolan, dess 

barn och pedagoger. Studien vänder sig till lärarstudenter, pedagoger inom 

förskoleverksamheten samt även till föräldrar eller andra som vill veta mer om I Ur och Skur. 

Lärarstudenter kan få en förståelse för hur en I Ur och Skurförskola bedrivs därmed komma 

underfund med om detta arbetssätt passar deras pedagogiska roll. Föräldrar kan få insikt i om 

I Ur och Skur är ett intressant val av förskoleverksamhet samt att verksamma pedagoger kan 

få inspiration till fortsatt arbete. Genom att vi har granskat förskolan med kritiska ögon kan 

studien bidra med att synliggöra de fördelar och nackdelar med att bedriva I Ur och 

Skurförskola samt bidra med vilka förhållningsätt som kan förekomma i en förskola som 

arbetar efter konceptet inom en I Ur och Skur.  Slutligen har vi kommit fram till att, i grund 

och botten är det Friluftsfrämjandet som tjänar pengar på att förskolor använder sig av deras 

varunamn I Ur och Skur eftersom förskolorna ska betala in en rad medlemsavgifter. Vidare 

anser vi att I Ur och Skurpedagogiken inte skiljer sig avgörande från icke profilerade 

förskolor som använder sig av utomhuspedagogik.  Det vill säga en förskola kan mycket väl 

ägna sig åt ganska mycket utomhuspedagogik utan att vara en I Ur och Skurförskola.  Frågan 

är om namnet I Ur och Skur är så viktigt att det är värt att bli styrda av Friluftsfrämjandet i 

grund och botten? Om i så fall för vem är namnet viktigt? Ett svar kan vara att det handlar om 

att marknadsföra sin förskola på barnomsorgsmarknad snarare än pedagogiken. För visst låter 

det trevligt att mötas av texten jag citerar Westlund (2009 sid 8) "När man hämtar barnen 

efter en dag när regnet har öst ner har man nästan dåligt samvete. Det dåliga samvetet 

försvinner dock i det ögonblicket som du får syn på ditt barn som strålar av lycka i sina 

regnkläder. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning och hur länge har du jobbat här? 

2. Varför har du valt att jobba i en I Ur och Skurverksamhet? 

3. Hur resonera du kring pedagogiken I Ur och Skur och hur relatera du till förskolans 

läroplan i detta avseende?  

4. Vad karakteriserar en I Ur och Skurförskola som lärandemiljö? 

5. Vad framställer du som viktigt i er verksamhet? 

6. På vilket sätt anser du att ni lever upp till det en I Ur och Skurförskola förespråkar? 

7. I vilken omfattning bedrivs verksamheten utomhus? 

8. Märker du skillnader på barnens lek när verksamheten bedrivs utomhus i 

jämförelse med inomhus? 

9. Hur ofta går ni till närliggande naturområden? 

10. Hur gör man för att motivera barnen till att vilja vara ute? 

11. Finns det några speciella hinder/nackdelar med utevistelsen isåfall vad? 

12. Hur resonerar du kring er utomhusmiljö? 

13. Beskriv hur er utemiljö ser ut? 

14. Vad anser du att utemiljön har för möjligheter och hinder för barns lärande? 

15. Vad anser du är pedagogernas roll i en utomhusmiljö?  

16.  Vilka möjligheter ser du med att utföra iscensatta lärsituationer utomhus samt vilka 

hinder finns det? 

17. Hur mycket tid har ni till planering? 

18. Hur ser en dag ut hos er? 

19. Kan inte du berätta lite mer om en verksamhet och när den startade, hur många barn 

och pedagoger som är inskrivna på förskolan? 

20. Anser ni att barnen får leka mest fritt eller är det mer ”uppstyrda” aktiviteter som sker 

i verksamheten? 

21. Vad är det för föräldrar som söker sig till I Ur och Skurförskolor? Finns det någon röd 

tråd? 

22. Har ni något samarbete med de övriga förskolor i Falkenberg? 

23. Hur lever ni upp till de krav och regler som ställs på en förskola när det kommer till 

hygien? 

24. Vad har ni för öppettider i er verksamhet? 
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Bilaga 2. Informationsbrev till personal på förskolan med I Ur och Skur 

profil 

Hejsan, vi kontaktade er via telefon där det bestämdes att vi skulle skicka ett informationsbrev 

till er. 

Vi som genomför denna studie läser på Högskolan i Halmstad till lärare i förskola. Denna 

termin skriva ett examensarbete om I Ur och Skurpedagogiken och vi vill ta del av era tankar 

och resonemang kring er verksamhet.  Vi har ett verksamhetsperspektiv på vår studie vilket 

för att enskilda barn inte kommer att fokuseras.  

Vi har tänkt intervjua 4-5 pedagoger på er förskola, er förskolechef samt om möjlighet finns, 

även filma några lärsituationer/fria leken i er utomhusmiljö. Om detta är möjligt kommer 

vårdnadshavarna får fylla i ett formulär där det framgår om de tillåter att sitt barn filmas med 

anledning av studien. Ingen annan än vi lärarstudenter kommer att ta del av filmen. Vi vill 

även poängtera att filmen sedan kommer att göras obrukbar. Anonymitet garanteras och 

därmed kommer inte barnens, pedagogernas eller förskolans riktiga namn stå med i arbetet. 

Inte heller beskrivningar som skulle kunna härledas till en specifik förskola kommer att 

förekomma.  

Allt ni kommer att få ta del av t.ex. intervjufrågor kommer först gå genom högskolan för att 

godkännas av vår handledare innan ni får besvara dem. Avslutningsvis vill vi tacka för att ni 

har visat intresse! 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på: xxxx@student.hh.se, Med vänliga hälsningar 

Sandra Johansson och IdaMaria Åkerberg 
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Bilaga 3. Informationsbrev till föräldrar på förskolan med I Ur och Skur 

profil 

Hejsan! 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad. Denna termin skall vi skriva ett 

examensarbete om I Ur och Skurpedagogiken och vi vill ta del av förskolans tankar och 

resonemang kring verksamheten. Vi har fått medgivande från förskolan att besöka 

verksamheten fredagen den 11/11. Syftet med besöket är att intervjua pedagoger samt filma 

några lärsituationer och den fria leken utomhus. Vi har ett verksamhetsperspektiv på vår 

studie vilket för att enskilda barn inte kommer att fokuseras. 

Vi undrar därför om du som vårdnadshavare skulle vilja besvara om du tillåter att ditt barn 

filmas med anledning av studien. Längst ner på sidan finns ett formulär som skall fyllas i och 

lämnas tillbaka till förskolan senast den 8/11. Ingen annan än vi  lärarstudenter kommer att ta 

del av filmen. Vi vill även poängtera att filmen sedan kommer att göras obrukbar. Anonymitet 

garanteras och därmed kommer inte barnens, pedagogernas eller förskolans riktiga namn stå 

med i arbetet. Inte heller beskrivningar som skulle kunna härledas till en specifik förskola 

kommer att förekomma. 

Avslutningsvis vill vi tacka för att ni tog er tid att ta del av denna information och fylla i 

formuläret nedan! 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Johansson och IdaMaria Åkerberg 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på: xxxxxxx@student.hh.se 

 
Claes Ericsson                                               Marie-Helene Zimmerman Nilsson 

Professor                                                       Lektor i utbildningsvetenskap 

Högskolan i Halmstad                                  Högskolan i Halmstad 

Tel:  

 E-post: xxxxxxxxxxx@hh.se                      E-post:xxxxxxxx @hh.se 

 

Var vänlig och svara senast tisdagen den 8/11 2011 

klipp här------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JA, jag går med på att mitt barn filmas               

NEJ, jag går inte med på att mitt barn filmas                     

Mitt barns namn är___________________________________________ 

Vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas underskrift___________________________________ 
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