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SAMMANFATTNING 
 

Förskolegårdar med inslag av träd, buskar och kullar som är väl integrerade i 
lekplatser utgör stödjande miljöer för ökad fysisk aktivitet, ökad koncentration 
samt solskyddad utevistelse. OPEC är ett verktyg utformat för att bedöma 
förskolegården och dess potential för att fungera som en stödjande miljö på detta 
sätt. Syftet med studien var att kartlägga aspekter av utemiljön som rörde 
möjligheten till fysisk aktivitet, koncentration och förekomst av solexponering på 
förskolegårdarna i en kommun i södra Sverige samt att undersöka 
förskolepersonalens erfarenheter av den fysiska miljön på förskolegårdarna. Som 
fokus för studien valdes Eksjö kommun p.g.a. dess tillgänglighet. Data samlades 
in genom strukturerade observationer av förskolegårdarna med utgångspunkt i 
OPEC samt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med förskolepersonal som 
arbetade på förskolorna. Observationsdatan från förskolegårdarna genomgick en 
kvantitativanalys och datan från intervjuerna analyserades genom en 
kvalitativinnehållsanalys. Resultatet visade att endast 2 av de 13 förskolegårdarna 
utgjorde stödjande miljöer enligt OPEC. Brist på tillräckligt solskydd och 
utmaningar lyftes fram i intervjuerna samt att utvecklingen av gårdarna hämmades 
av att det rådde osäkerhet kring vilka regler som gällde för utformandet av gården. 
Det fanns ett stort behov av att gårdarna skulle ses över. De flesta gårdarna 
klassificerades inte som stödjande miljöer vilket korrelerade med 
förskolepersonalens upplevelser av att det saknades tillräckligt med utmaningar 
och solskydd på många av gårdarna. Studien visade på att ansvarsfördelningen 
kring förskolegårdarna och vilka regler som gäller för underhåll och utveckling 
behöver ses över så att förskolepersonalens engagemang för gårdarna kan 
tillvaratas och stödjas. 
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INLEDNING 
Det har visat sig att förskolegårdar med inslag av träd, buskar och kullar som är 
väl integrerade i lekplatser genererar ökad fysisk aktivitet samtidigt som barnen 
skyddas från skadlig UV-strålning (Boldemann et al., 2006; 2011). Detta är bra då 
ökad fysisk aktivitet förebygger övervikt och fetma och de risker dessa medför 
(Blair & Brodney, 1999), samtidigt som barnens behov av utevistelse och lagom 
mängd solljus tillgodoses utan risk för överexponering (Boldemann et al., 2006; 
2011). Således får barnen tillräcklig mängd D-vitamin samtidigt som ökad risk för 
hudcancer till följd av brännskador kan undvikas (Reichrath, 2006). Verktyget 
OPEC har använts och validerats för att bedöma förskolegårdar vad det gäller 
faktorer som rör fysisk aktivitet och solexponering (Boldemann et al., 2006; 2011) 
samt koncentration (Mårtensson et al., 2009). I denna studie kommer författaren 
att bedöma och kartlägga en kommuns förskolegårdar med OPEC samt att genom 
intervjuer ta del av hur dessa miljöer upplevs av dem som arbetar inom 
verksamheterna. Genom att sammanföra aktuell forskning på området med en 
nulägesanalys av förskolegårdarna är tanken att bygga upp ett underlag för 
kommunens planering av underhåll, utveckling och nyskapande av förskolegårdar 
som stödjande miljöer för barnen avseende fysisk aktivitet, koncentration och 
skydd mot skadlig UV-strålning. 

BAKGRUND 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan minska risken för att övervikt och fetma skall uppstå samt 
minska övervikt, varigenom de hälsorisker som förknippas med övervikt kan 
reduceras (Blair & Brodney, 1999). Med fysisk aktivitet avses alla rörelser som 
utförs av skelettmuskulatur och medför energiförbrukning (Caspersen, Powell & 
Christenson, 1985; Goran, 1998). Socialstyrelsen (2009) menar att det är viktigt 
att förebygga övervikt bland barn och unga då det är vanligt att barn med övervikt 
bibehåller denna, vilket på sikt medför en ökning i sjukdomsbördan då 
hälsokonsekvenserna av övervikt framförallt framträder i högre åldrar. 
Socialstyrelsen lyfter även fram att barn i Sverige har en stillasittande fritid i 
större utsträckning än barn i övriga Europa samt att endast 10-20 % av de svenska 
barnen uppnår den rekommenderade graden av hög fysisk aktivitet som 
rekommenderas för barn. Under de senaste tjugo åren har andelen överviktiga 
barn fördubblats och andelen feta barn har ökat fyra till fem gånger 
(Socialstyrelsen, 2009). Fetma definieras i denna studie utifrån Cole, Bellizzi, 
Flegal och Dietz (2000) standarddefinition av övervikt och fetma hos barn. Denna 
definition tar sin utgångspunkt i BMI och de gränsvärden för övervikt (25kg/m²) 
och fetma (30kg/m²) som används för vuxna. Dessa har sedan med empiriskt stöd 
anpassats för att ta fram ålders och könsspecifika gränsvärden för barn från 2-18 
års ålder (Cole et al., 2000). Studier visar att 15-20 % av barnen i Sverige är 
överviktiga och 3-5 % är feta (Socialstyrelsen, 2009). Både övervikt och fetma 
förekommer oftare på landsbygden samt i socioekonomiskt svaga grupper. Fetma 
hos barn påverkar livskvalitet och hälsa negativt och medför en ökad risk för att 
utveckla ortopediska problem och hjärt- och kärlsjukdom samt att dö i förtid 
(Socialstyrelsen, 2009). 
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Solexponering 
Webb och Engelsen (2006) lyfter fram att det under vår, sommar och höst räcker 
med omkring 15 minuters vistelse i solen (solexponering), när himlen är molnfri 
och solen står som högst, för att tillgodose behovet av D-vitamin. Utevistelse 
under andra delar av dagen när solen inte är lika stark eller det är molnigt ute 
förutsätter längre tids solexponering. De rekommenderar dock att solexponering 
sker under en kort stund när solen är som starkast, i kontrast till generella 
riktlinjer, då detta leder till maximal nytta i relation till D-vitaminproduktion och 
minimerad risk för solbränna och hudcancer. De visar även på att det ofta uppstår 
D-vitaminbrist i befolkningen i nordliga länder såsom Sverige under november till 
och med februari månad därför att det inte finns tillräckligt med solljus (Webb & 
Engelsen, 2006). Skadlig solbränna är ett resultat av överexponering för UV-
strålning och omfattar skador på huden som sträcker sig ifrån en lätt rodnad i 
huden utan sveda till kraftiga brännskador (Han & Maibach, 2004). 
Överexponering för UV-strålning medför en ökad risk för att utveckla hudcancer 
(Reichrath, 2006; Whiteman, Whiteman & Green, 2001) speciellt då den sker 
under barndomen (Whitemanet al., 2001). Reichrath (2006) menar vidare att 
måttlig exponering för solljus under längre perioder har en skyddande effekt och 
att alltför god solljusprevention kan leda till att det uppstår en D-vitamin brist. En 
sådan brist associeras i sin tur med en ökad risk för cancer, autoimmuna 
sjukdomar, högt blodtryck och infektionssjukdomar (Holick & Chen, 2008). 
Malignt melanom och övrig hudcancer (bortsett ifrån basalcellscancer) står för 16 
% av de sammanlagda cancerfallen och är den näst vanligaste cancerformen bland 
både kvinnor och män (Socialstyrelsen, 2012). Antalet fall av malignt melanom 
och övrig hudcancer ökar i Sverige varje år med i genomsnitt drygt 5 % för 
malignt melanom och 5-7 % för övrig hudcancer (Socialstyrelsen, 2012). 
 

Stödjande miljö 
Att främja fysisk aktivitet och solskyddad utevistelse för barn har en stor potential 
för att förebygga framtida sjukdomar och generera en ökad hälsa (Boldemann et 
al, 2006; 2011). Detta skulle kunna uppnås genom att skapa stödjande miljöer för 
fysisk aktivitet och solskydd. Med stödjande miljöer avses livsmiljöer som genom 
sina förutsättningar främjar hälsa, i enlighet med Ottawa Charter och 
Sundsvallsdeklarationen (World Health Organization, 2009). Insatser för att 
främja barns hälsa och välmående anses kunna medföra hälsovinster på kort sikt 
såväl som inspirera till en hälsosammare livsstil senare i livet (Licence, 2004). I 
dagsläget spenderar de flesta barnen i Sverige merparten av sin tid på förskolan, 
83 % av barnen i åldrarna 1-5 år och nästan 95 % av barnen i åldrarna 3-5 år 
(Skolverket, 2013), vilket gör att detta är en miljö vars förutsättningar i stor 
utsträckning påverkar barnens hälsa. Därför är dessa miljöer av ett stort intresse 
för hälsofrämjande insatser (Boldemann et al., 2011).  
 

Regler kring utemiljön 
Plan- och bygglagen (PBL) ställer allmänna krav på att det skall skapas friyta för 
lek, och utevistelse samtidigt som det ställs krav på underhåll av lekplatser och 
fasta lekredskap för en begränsad olycksrisk (Boverket, 2011). Vidare skall tomter 
och allmänna platser göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. Lekredskap som återfinns på offentliga lekplatser omfattas 
även av produktsäkerhetslagen (PSL). Konsumentverket är tillsynsmyndighet över 
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PSL och kommunen utgör den lokala tillsynsmyndigheten för lekplatserna i 
kommunen. På förskolegårdarna finns det oftast lekredskap invävda i utemiljön 
vilka även de omfattas av dessa regler (Boverket, 2011). 
 

Betydelsen av utemiljöns utformning och OPEC 
Interventioner som fokuserar på den fysiska miljöns utformning gör det möjligt att 
stimulera till ökad fysisk aktivitet och solskyddad utevistelse, vilket kan tillgodose 
behovet av fysisk aktivitet och solljus utan risk för överexponering (Boldemann et 
al., 2006; 2011). Boldemann et al.s (2006; 2011) studier har visat att 
förskolegårdars fysiska utformning påverkar barnens aktivitetsnivå samt hur 
utsatta barnen blir för skadlig UV-strålning. Verktyget Outdoor play environment 
categories (OPEC) har använts för att bedöma förskolegårdars egenskaper. Gårdar 
som bedömts vara en hög-poängmiljö har träd, buskage samt kullar som integreras 
i barnens lekplatser och korrelerar med ökad fysiskt aktiv lek samtidigt som 
vegetationen erbjuder solskydd. Vidare forskning har även visat att miljöer som 
får höga-poäng med OPEC även främjar barns koncentrationsförmåga 
(Mårtensson et al., 2009). Således kan miljöer, som med OPEC bedöms som hög-
poängmiljöer, utgöra stödjande miljöer för såväl fysisk aktivitet och solskydd som 
en ökad koncentrationsförmåga. Med koncentration menas att på ett effektivt sätt 
kunna söka så mycket relevant information som möjligt, att kunna värdera 
informationen för att avgöra att tillräcklig information har inhämtats samt att 
störande eller oviktiga saker kan uteslutas så att fokus kan riktas mot en specifik 
uppgift (Ericsson, 2005). Koncentrationsförmåga syftar till förmågan att 
koncentrera sig.  
 
Genom framtagandet och validering av OPEC har tidigare forskning gjort det 
möjligt att använda verktyget för att bedöma utomhusmiljön på förskolegårdar 
och få en bild av gårdarnas förutsättningar att fungera som stödjande miljöer 
avseende fysisk aktivitet, koncentration och skydd mot överexponering av UV-
strålning (Boldemann et al., 2006; 2011; Mårtensson et al, 2009). De 
förutsättningar för hälsa som barnen har i förskolan är av intresse för såväl barnen 
själva som för den förskolepersonal som har ansvar för dem, rektorer och politiker 
som är ansvariga samt föräldrar vars barn går i förskolan och samhället som står 
för en stor del av kostnaderna till följd av ohälsa.  

SYFTE 
Syftet var att kartlägga aspekter av utemiljön som rörde möjligheten till fysisk 
aktivitet, koncentration och förekomst av solexponering på förskolegårdarna i en 
kommun i södra Sverige samt att undersöka förskolepersonalens erfarenheter av 
den fysiska miljön på förskolegårdarna. 

Frågeställningar 
 Utgör kommunens förskolegårdar stödjande miljöer för fysiskt aktiv 

lek, koncentration och skydd mot skadlig UV-strålning? 
 Vilka resurser och begränsningar erfar förskolepersonalen som arbetar 

på dessa förskolor i den fysiska miljöns utformning i relation till 
barnens fysiska aktivitet samt skydd mot skadlig UV-strålning? 

 Vilka strategier använder förskolepersonalen för att handskas med den 
fysiska miljön och dess utvecklingsmöjligheter? 
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METOD 

Urval 
Som fokus för studien valdes Eksjö kommun p.g.a. dess tillgänglighet. Urvalet har 
begränsats till Eksjö kommuns förskolor och innefattar således inte 
familjedaghem eller dagmammor då dessa har andra förutsättningar. Samtliga 
förskolor i Eksjö kommun som drivs i kommunal regi valde att delta i studien (13 
st.). Åtta av förskolorna återfanns i Eksjö tätort och de övriga fem var fördelade 
på kommunens övriga orter. Det har genomförts intervjuer med en 
förskolepersonal från var och en av dessa förskolor efter överenskommelse med 
förskolecheferna.  

Datainsamling 
För att svara på frågeställningarna ovan samlades data in genom strukturerade 
observationer av förskolegårdarna samt kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 
med förskolepersonal som arbetade på de aktuella förskolorna. 

Observation 
Strukturerade observationer av förskolegårdarna genomfördes på plats utefter 
verktyget OPEC med inspiration ifrån Boldemann et al. (2006; 2011) samt 
Mårtensson et al. (2009). Utvecklandet av verktyget OPEC har involverat många 
gemensamma forskningsinsatser och tog sin utgångspunkt i Mårtensson (2004) 
som genomförde en studie för att nå kunskap om betydelsen av den fysiska 
miljöns utformning för barns utomhuslek på förskolegårdar, där barnens lek på 
förskolegårdarna filmades. Denna insamlade data låg till grund för utvecklandet 
av verktyget OPEC (Mårtensson et al., 2009). Redan i Boldemann et al.s (2006) 
studie av förskolegårdar i Stockholmsområdet användes de faktorer för att 
bedöma miljön som sedan kommit att kallas OPEC, varvid det visade sig att hög-
poängmiljöer främjade ökad fysisk aktivitet och minskad exponering för skadlig 
UV-strålning. De faktorer i miljön som bedöms med verktyget har motiverats 
genom karaktärsdrag i den fysiska miljön som visat sig medföra sekvenser av 
rörlig utomhuslek (Mårtensson & Boldemann, 2008 i Mårtensson et al., 2009). 
Denna studie visade att gröna utomhusmiljöer såsom de bedöms med OPEC (hög-
poängmiljöer) korrelerar med en ökad koncentrationsförmåga hos förskolebarn 
(Mårtensson et al., 2009). Boldemann et al. (2011) genomförde en uppföljande 
studie av förskolegårdar i södra Sverige och North Carolina i vilken det visade sig 
att de tidigare resultaten från 2006 var generaliserbara till andra geografiska 
områden. Således utvärderar OPEC den fysiska miljöns potential för lek, 
solskyddad utevistelse och koncentration genom att bedöma aspekter av den 
fysiska utemiljön på en tregradig skala (Boldemann et al., 2006;2011; Mårtensson 
et al., 2009, Se bilaga 1). Anteckningar gjordes under observationerna och 
gårdarna fotograferades som stöd för analysen. 

Intervju 
Data kring hur förskolepersonalen upplevde den fysiska miljön i relation till 
barnens fysiska aktivitet och skydd mot skadlig UV-strålning samlades in med 
hjälp av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer (Green & Thorogood, 2009). 
Denna intervjumetod erbjöd flexibilitet i hur frågorna ställdes samt utrymme för 
att tillåta svaren att påverka den riktning den fortsatta intervjun tog (Green & 
Thorogood, 2009). Intervjuerna utfördes på respektive intervjupersons arbetsplats 
för att begränsa tidsåtgången för de deltagande. Intervjun utgick ifrån ett antal i 
förväg formulerade frågor (se bilaga 2) som lämnade utrymme för respondenterna 
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att tala fritt och påverka intervjuns riktning. Intervjuerna inleddes med en kort 
presentation av författaren och studiens innehåll samt information om att intervjun 
kunde avbrytas när som, vilket följdes av att respondenterna valde att skriva under 
en samtyckesblankett. Intervjuerna spelades efter samtycke in och transkriberades 
sedan Verbatim, d.v.s. ord för ord, för att ge texter som kunde analyseras. Green 
och Thorogood (2009) betonar vikten av att transkribera intervjumaterialet 
ordagrant samt även anteckna eventuella pauser etc.  

Databearbetning 
Den data som samlades in genom observation av förskolegårdarna genomgick en 
kvantitativ analys och datan från intervjuerna analyserades genom en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Kvantitativ analys 
OPEC bedömer förskolegårdarna utefter tre delar (Boldemann et al., 2011): 

• Total utomhus area 

• Mängden träd, buskage och kullar 

• Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och lekplatser 

Då kommunen endast kunde tillhandahålla uppgifter om en av förskolegårdarnas 
area, via en karta som hittades då författaren besökte kommunens arkiv, fick 
övriga gårdars storlek uppskattas. Initialt rangordnades gårdarna utefter storlek i 
relation till varandra. Med utgångspunkt i arean på den kända gården tillsammans 
med en av författaren känd yta uppskattades sedan de övriga förskolegårdarnas 
ungefärliga storlek. Varefter fotografier och anteckningar från observationerna låg 
till grund för resterande bedömning av utemiljön i enlighet med OPEC (se Bilaga 
3). När samtliga delar ovan bedömts räknades ett medelvärde fram för varje gård. 
Baserat på detta medelvärde delades förskolegårdarna in i två grupper, hög-
poängmiljöer och låg-poängmiljöer med utgångspunkt i ett statistiskt gränsvärde 
på 2,0 (Mårtensson et al., 2009). Hög-poängmiljöer = ˃ 2 och låg-poängmiljöer = 
≤ 2. 

Kvalitativ innehållsanalys 
Vid bearbetning av de transkriberade texterna tillämpades en konventionell 
innehållsanalys inspirerad av Hsieh och Shannon (2005), där kategorier och deras 
namn etc. hämtades från texterna som analyserades. Analysen fokuserade 
framförallt på textens manifesta innehåll, d.v.s. en textnära analys i enlighet med 
Graneheim och Lundman (2004). Analysen genomfördes med utgångspunkt i 
Framework analysis så som den beskrivs av Green och Thorogood (2009). Denna 
analysmetod bibehåller kopplingen mellan de olika koderna och den ursprungliga 
texten vilket ger en helhetsbild och möjliggör att se samband mellan koder. (Se 
Bilaga 4)  

Innan analysen påbörjades lades de transkriberade texterna i en slumpmässig 
ordning och numrerades därefter från 1-13 för att undvika identifikation av 
svaren. Analysen delades in i fyra steg i enlighet med Framework analysis 
(familiarization, thematic analysis, indexing and charting (Green & Thorogood, 
2009). 

1. Texterna lästes flera gånger för att bli bekant med materialet. 
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2. Teman identifierades i texterna för att namnge kategorier. 

3. Meningsbärande enheter identifierades i texten, kortades ner och 
sorterades in i kategorier. 

4. Avslutningsvis kondenserades de meningsbärande enheterna ytterligare till 
koder och fördes in i tabeller under teman för att ge en helhetsbild och 
synliggöra eventuella mönster.  

Etiska ställningstaganden 
Samtycke till observationerna samt till att tillfråga förskolepersonalen om att delta 
i de tilltänkta intervjuerna inhämtades från Barn- och ungdomschefen samt 
förskolecheferna i de aktuella verksamheterna. Förskolecheferna tillfrågade sin 
personal om att delta i studien vilket medförde att författaren saknade insyn i den 
processen. Då det kan vara svårt att neka till deltagande då chefen gör en 
förfrågan lades extra vikt vid att samtliga tog del av information om studien, att 
svaren skulle kodifieras så att det inte skulle vara möjligt att urskilja enskilda 
personers svar samt information om att deltagandet var frivilligt och kunde 
avbrytas när som helst, varefter de skrev under en samtyckesblankett innan 
intervjun började.  

RESULTAT 
Resultatdelen har delats in utefter studiens frågeställningar och inleder med 
resultaten av den kvantitativa analysen av observationsdatan. Sedan följer 
resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen av intervjumaterialet. 

Förskolegården som stödjande miljö (OPEC) 
Nedan presenteras de medelvärden som räknats fram för de olika förskolegårdarna 
baserat på OPEC (se tabell 1). Baserat på medelvärdet delades förskolegårdarna 
sedan in i hög- respektive låg-poängmiljöer (se tabell 2). Gemensamt för de tre 
förskolegårdar som bedömts som hög-poängmiljöer var att de alla tre hade inslag 
av skog. De flesta gårdarna hade staket runt om gungorna på gården och vissa 
hade avdelad yta för cykling.  

Det gjordes två analyser av Blåsippans förskolegård: en där ur- och 
skuravdelningens gård inkluderades och en där den exkluderades p.g.a. att ur- och 
skurgården hade en annan karaktär än resterande gård samt att alla barnen inte 
hade tillgång till den. Blåsippans i övrigt stora gård hade delats in i flera mindre 
gårdar knutna till de olika avdelningarna vilket medförde att barnen inte hade fri 
tillgång till den yta resultaten antyder. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Förskolornas ort och medelvärde utefter OPEC. 
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Förskola (13 st.) Ort Medelvärde OPEC 

Baronen Eksjö tätort 1,7 

Blåsippan inkl. ur-och skurgården Eksjö tätort 3 

Blåsippan exkl. ur- och skurgården Eksjö tätort 2 

Bullerbyn Mariannelund 1 

Eken Eksjö tätort 1,7 

Getingen Ingatorp 2 

Hjältevads förskola Hjältevad 2 

Hults förskola Hult 1,7 

Kullalyckan Eksjö tätort 2 

Kvarnarp Eksjö tätort 2,3 

Slottet Eksjö tätort 2 

Stocksnäs Eksjö tätort 1,7 

Sunnanäng Höreda 2 

Trädgården Eksjö tätort 2,3 

 

Tabell 2. Förskolorna indelade i hög- respektive låg-poängmiljöer. 

Hög-poängmiljöer (> 2) Låg-poängmiljöer (≤ 2) 

Blåsippan inkl. ur-och skurgården Baronen 

Kvarnarp Blåsippan exkl. ur- och skurgården 

Trädgården Bullerbyn 

 Eken 

 Getingen 

 Hjältevads förskola 

 Hults förskola 

 Kullalyckan 

 Slottet 

 Stocksnäs 

 Sunnanäng 
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Intervjumaterialet 
Nedan följer resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen av 
intervjumaterialet. Citaten har av hänsyn till respondenterna till viss del anpassats 
till skriftspråk med lyhördhet inför materialet så att dess innehåll inte skulle 
förvanskas. Vid behov lade författaren till text inom parentes för att förtydliga 
citatets sammanhang. 

Resurser och begränsningar för fysisk aktivitet på gården 

Resurser i den fysiska miljön 
I intervjuerna lyfte förskolepersonalen fram olika lekredskap som resurser för att 
främja fysisk aktivitet hos barnen. 

”… cykelbanor så att de kan cykla runt… två sandlådor, en till varje avdelning där 
man kan gräva och gå balansgång på kanten om man vill… rutschbaner i den här 
klätterställningen, man kan klättra upp och åka ner och hänga i nätet om man 
vill…” (5) 

”… riktiga stensättarplattor eller kuber som de har och bygger gångar och torn och 
sånt.” (9) 

Även inslag av naturmiljöer, olika typer av underlag och utrymme upplevdes 
stimulera till fysiskt aktiv lek. 

”… mycket backar, kuperat, stenar att klättra på och lite träd att klättra i… lite mer 
natur, vi har ju stenar som man kan hoppa på där nere så det blir nästan som en 
hinderbana.” (2) 

Begränsningar i den fysiska miljön 
En liten gård upplevdes vara begränsande för den fysiska aktiviteten i och med att 
det inte erbjöd barn och pedagoger möjlighet till variation. En tillrättalagd och 
välordnad miljö upplevdes inte ge samma utrymme för barnens fantasi. 

”… gården är ganska liten när det gäller just den fysiska aktiviteten. För dem 
kanske det känns stort men det blir samma varje dag, det är bra om det blir olika 
rörelser dom får göra…” (3)  

”… trångt och väldigt begränsat vilka möjligheter som fanns för barnen att både 
fysiskt röra på sig och även annan pedagogisk verksamhet begränsar sig väldigt, 
det är samma aktivitet varje dag så det är en riktig utmaning för personalen.” (11) 

Det saknades tillräckligt med utmaningar för de stora barnen på flera av gårdarna 
och möjligheterna att skapa fler utmaningar begränsades av regler. 

”Vi hade velat ha lite mer att göra, vi ville ha lite större stenar som man kunde 
klättra på och som kan skapa fantasi och lek. Vi ville ha nån lite kraftigare trästock 
för att klättra på och göra den mer intressant, lite mer spännande. Men ingenting 
får vi utav det, så vi känner att den är inte intressant och spännande… det är 
mycket som är farligt, mycket som inte får vara med.” (6) 

På en del av gårdarna samlades det stora mängder vatten vilket ledde till att det 
blev blött och på vinterhalvåret halt. Därför hade förskolorna periodvis fått 
skärma av den berörda delen av gården eller på vintern vidta säkerhetsåtgärder 
såsom att barnen hade fått bära hjälm. 

”… det blir lite blött ibland på våren så här nu när det smälter… på vintern var det 
is och jättehalt så man var tvungen att ha hjälm om man skulle vara där då.” (5)  
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Det upplevdes svårt att ensam hålla uppsikt över alla barnen när gården gav 
barnen möjlighet att vistas både på förskolans fram- och baksida.  

”… i och med att vi har en gård på både fram- och baksida av huset skulle jag vilja 
kunna sätta en grind eller något som kan skärma av så att man har överblick om 
man är själv ute med alla barnen.” (8) 

”… det är det här med ansvarsbiten idag, att man är rädd för att barn försvinner. 
Det är mycket mer prat om sånt idag än vad det var förr.” (3) 

Det fanns exempel på att underhållet av lekredskap och staket upplevdes vara 
bristfälligt samtidigt som en oklar ansvarsfördelning vad det gäller underhållet 
gjorde det svårt för personalen att ställa krav. 

”… han har väldigt mycket så att allting kan ta väldigt lång tid också. Och han 
hinner inte med att underhålla … och det är staket och sådana här saker som är 
väldigt viktigt. Och vissa saker så, nej det ska inte han underhålla säger han utan 
då är det vi som ska göra det och vi har inte tiden.” (6) 

Begränsningar i utformande och utveckling av den fysiska miljön 
Flera av förskolorna hade försökt få in fler inslag av natur på gårdarna, men 
kommunens tillsynsansvariga ansåg inte detta förenligt med EUs-regler. Vilket 
hade lett till att planer inte kunde förverkligas eller att det anskaffade materialen 
fördes bort. 

”… vi hade bland annat en stor stock som vaktmästaren kört hit på släpkärra… så 
barnen skulle få klättra på som det gick ut grenar på och de tyckte det var 
jätteroligt. Men det visade sig väldigt snart att den fick vi inte ha… den 
begränsningen ser vi och det är andra saker som vi velat göra på gården som vi 
inte får göra på grund av EU-regler.” (1) 

Detsamma hade hänt med lekredskap som byggts av föräldrar till barnen eller 
förskolepersonalen själva. Vid kontroller hade dessa dömts ut för att de inte höll 
EU-standard och skulle transporteras bort.  

”Vi hade ett gammalt tåg, nu var det lite dåligt men det var när jag började här för 
tio, tolv år sedan, då hämtade de det tåget för det var inte EU-anpassat. Och de 
skulle hämta husen, men de är fortfarande kvar. De har satt i någon liten bräda för 
att det skulle vara lite säkrare, men vi ser inte att de är farliga. Men vi har inte 
målat dem och så, så de ser tråkiga ut men vi vill inte förbättra på något som 
kanske kommer att försvinna om en månad eller två.” (3)  

Förskolor i andra kommuner hade i stor utsträckning utvecklat sina gårdar med 
hjälp av hemmabyggen som föräldrar eller personal själva gjort, vilket hade 
bidragit till en osäkerhet kring vilka regler som gällde. Personalen ville inte satsa 
pengar på någonting som de inte visste om de skulle få behålla och efterfrågade 
att få veta vad som gällde.  

”Det skulle vara intressant vad som gäller där… det är enormt många förskolor 
som har utvecklat sina gårdar och allt är nästan sånt som föräldrar har byggt, 
hjälpt till med eller som de själva byggt. Men vad får vi göra? Det vet inte jag här 
i kommunen.” (3) 

Begränsade resurser påverkade förutsättningarna för utveckling av gårdarna. 

”Skulle man ha hur mycket pengar som helst eller verkligen känna att man kunde 
utveckla gårdarna, gården ännu mer vet jag inte om jag vill ha klätterställningar. 
Jag skulle kanske lägga mer kraft på det om jag visste att vill jag ha det här 
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kommer jag att få det. Men så är det inte att det finns några pengar till utemiljön, 
det gör det ju inte.”(3) 

Vad saknas/hade kunnat vara bättre 
Förskolepersonalen upplevde i stor utsträckning att det saknades tillräckligt med 
inslag av naturmaterial och vegetation samt i vissa fall att det saknades utrymme 
för att detta skulle kunna tillföras. 

”Sen hade vi pratat om att vi skulle göra en hinderbana också med olika saker, 
med naturmaterial, och där stötte vi också på patrull så där håller vi på och 
undersöker hur vi ska kunna göra den för att den ska vara okej.” (1) 

Resurser och begränsningar för solskyddad utevistelse 

Resurser i den fysiska miljön 
Tillräckligt stora och/eller många träd upplevdes möjliggöra solskyddad 
utevistelse. 

”… här är mycket skugga om man säger för här är träd så det blir aldrig sådär 
jättehett, det är jätteskönt. Fast det valde vi, vi fick vara med lite och välja gården 
här hur vi ville ha den. Och då valde vi att ha kvar de här träden som fanns redan 
för att få lite skugga.” (5) 

”Så det finns faktiskt ganska mycket skugga på den här gården, men eken är det 
som är absolut det bästa, för den är också där vid gräsmattan och sandlådan där de 
små barnen är mycket då.” (1) 

Skugga hade även skapas genom att sätta upp eller bygga anordningar som ger 
skugga och i vissa fall användes parasoll. 

”Sen har vi köpt, förra året tror jag, köpte vi såna här bänkar med solskydd över så 
att när vi äter mellanmål ute så har vi solskydd hela tiden.” (1) 

”Nu har vi faktiskt solskydd över sandlådan ett sånt där man rullar ut på båda 
sidor. Ja det är faktiskt jättebra. Och just det här även om det är väldigt regnigt en 
dag så kan man också fälla ut det.” (7) 

Begränsningar i den fysiska miljön 
I intervjuerna framkom att sol och värme var ett problem i personalens vardag 
som till viss del även påverkade verksamheten. Det upplevdes vara begränsande 
att solskydd såsom parasoll inte tålt väderförhållanden med blåst. Flera av 
förskolorna hade planterat träd för att få en ökad naturlig skugga på gården men 
det tar tid innan de vuxit sig stora nog för att göra skillnad. 

”… sommar, vår och höst när det är jättevarmt då går vi ut direkt efter frukost och 
sen är vi ute fram till lunch. Här inne sover barnen men på de andra avdelningarna 
sover de inte men då kan man inte vara ute på gården för det blir som en gryta 
här…” (9) 

”… vi har inga träd, uppvuxna träd, heller vi har bara satt några mindre träd och 
de blir väl inte så stora så vi har inget naturligt (paus) naturlig skugga heller.” (6) 

Förskolepersonalen upplevde i stor utsträckning att det saknades tillräckligt med 
solskydd.  

”… väldigt dåligt med solskydd. Tidigare för längre sen tillbaka hade vi en stor 
björk, men den tog de ner när de grävde fjärrvärme och sånt. Sen har vi inte fått 
(paus) så att det är väldigt dåligt är det.” (12) 
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De solskydd som anskaffats erbjöd endast skugga på begränsade områden vilket 
gjorde att barnen ändå till stor del vistades mycket i solen.  

”Så nu har vi fått köpa ett stort tak soltak kan man säga. Det finns stubbar uppsatta 
(pekar ut mot långa trädstolpar på gården) men det täcker inte så jättemycket så vi 
har inget för sandlådan till exempel.” (6) 

På en av gårdarna rådde motsatta förhållanden, där var solskyddet så gott att 
gården kunde upplevas vara kall. Det fanns även exempel på en gård där det fanns 
tillgång till en sandlåda i soligt läge och en i skugga vilka användes olika mycket 
beroende på årstid. 

”… det kommer inte så mycket sol här ute. Tyvärr säger vi ibland för det kan vara 
ganska kallt stundtals i och med att solen aldrig kommer fram där bakom träden, 
till oss.” (10) 

”… vi har oftast en sandlåda i skuggan och sen har vi en sandlåda här utanför och 
den är i solen. Så att nu på våren så använder man nästan den mer som är i solen.” 
(1) 

Begränsningar i utformande och utveckling av den fysiska miljön 
Förskolepersonalen upplevde att det fanns behov av mer solskydd, men att de 
ekonomiska resurser som fanns tillgängliga begränsade deras möjligheter att 
tillgodose dessa. 

”… men absolut så hade det behövts kanske ett till, men det är väldigt dyrt och det 
får vi köpa in själva för verksamhetspengarna.” (6) 

”… vi undersökte saken att ha solskydd över sandlådan, men det blev väl inte 
ekonomi till det helt enkelt.” (2) 

Andra faktorer som upplevdes begränsande var det extra arbete för personalen 
som det innebar att ta ner solskydden på kvällen och att den begränsade 
hållbarheten medförde att det med jämna mellanrum måste bli av att införskaffa 
nya. 

”… men man kunde ju lika gärna behövt ett på den sidan också, men det är klart 
man kan inte ha för mycket arbete, för det där måste vi ta ner varje kväll och det är 
inget som kan stå uppe på det sättet. Och så är man rädd för att det ska bli 
förstört.” (6) 

”Vi har haft parasoll det stora också, det är det en del avdelningar som har men 
vårt har gått sönder. Och så har vi haft såna där jätte (paus) som vi kan använda 
till sandlådan, men sen för några år sen gick det sönder och sen har det inte blivit 
något införskaffat. Men det är något som alla vet att vi får.” (3) 

Förskolepersonalens tillvägagångssätt för att handskas med den fysiska 
miljön och dess utvecklingsmöjligheter gällande fysisk aktivitet  

Strategier för att handskas med den fysiska miljön som den ser ut idag 
Skogen användes i stor uträckning för att ge barnen tillgång till en ökad variation 
och motorisk träning. Förskolorna hade planerade skogsdagar vilket innebar att 
alla barn skulle få vara i skogen minst en dag i veckan. 

”Sen utnyttjar vi skogen som vi har nära, mycket också för att de ska få sin 
motoriska träning…” (3) 
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”… vi kan gå iväg till skogen och då har vi mer utrymme och möjligheter för 
fysisk aktivitet för barnen på ett annat sätt.” (6) 

På gården medförde de olika årstiderna olika aktiviteter vilket erbjöd barnen en 
större variation. Det förekom även att personalen periodvis tog bort vissa 
lekredskap för att ge utrymme för andra aktiviteter. 

”… vid gungorna har vi fått några väldigt mjuka (plattor) så där vill de helst vara 
och cykla också. Nu har vi fått bygga ett staket runt gungan men så fort det är 
öppet så cyklar de, så nu tog vi bort gungorna här i höstas lite så att de kunde 
cykla där istället då.” (3) 

Ofta var inte alla barnen ute samtidigt och när det var många barn försökte 
personalen dela upp barngruppen på olika aktiviteter för att det skulle fungera bra. 
  

”… det fungerar väl ganska bra tycker jag ändå, oftast så är vi inte ute alla, båda 
avdelningarna samtidigt…” (10) 

”… jag tycker att vi utnyttjar till fullo när vi kan, då är vi ute. Så är det, men sen 
kanske man väljer att nu är det många barn då går vi bort till skogen… så man 
behöver inte vara begränsad på det sättet utan då kan man ta verksamheten till ett 
annat ställe… jag tar de här sju och går ut på skolgården…” (7) 

Förskolepersonalen försökte i stor utsträckning att nyttja de närområden som de 
hade tillgång till. Att gå ifrån gården ställde dock andra krav på säkerhetsåtgärder 
än vistelsen på den egna gården och förutsättningarna för att lämna gården skilde 
sig åt mellan de olika förskolorna. 

”Ja, vi går när vi har tillfälle och vågar gå ifrån gården. Vi kan inte gå med tolv 
småbarn.” (9)  

”Ja, det måste finnas säkerhetsåtgärder kring när vi går iväg också…” (11) 

Genomgående för förskolepersonalen var att de försökte utnyttja de resurser som 
fanns och göra det bästa av dessa. 

Men vi försöker göra det bästa utav det. (11) 

Detsamma gällde personalens syn på barnens förmåga att använda det de erbjuds, 
samtidigt som det fanns en upplevelse av att det spelade roll vilka resurser barnen 
hade tillgång till. 

”… barn är anpassningsbara, de gör saker utav vad som finns så är det, men visst 
upplever jag att det fanns ändå mer att tillgå när vi hade valfritt att vi kunde lägga 
dit, (paus) vi hade en stor kulle och där kunde vi lägga dit stora stenar. Det 
skapade väldigt mycket bra tillfälle för fantasi och lek. Men visst barnen använder 
det som finns och gör det bästa utav det så är ju barn.” (6) 

 ”… precis efter jul så tillförde vi granar… alltså gamla julgranar som barnen haft 
hemma, och det här blev också en annan kreativ lek när nån bar runt på de här 
granarna och de byggde snökojor och lekte att det var fågelbon och då la de 
liksom granarna i där. I nästa sekund så var de uppe i backen och skulle prova att 
få upp granarna i backen och… använda dom som pulka. … en sådan enkel grej 
som ett par tre, fyra granar kan utöka den här fysiska aktiviteten kan jag känna då, 
så att det behöver inte kosta dyra pengar.” (12) 



13 
 

Strategier och resurser för utveckling av gården 
På en del förskolor fanns det en arbetsgrupp för utveckling av gården som 
arbetade för att gården skulle vara tillgänglig för alla, bli använd och utmana 
barnen till utveckling. 

”Vi har haft en grupp som har jobbat med gården för att vi ska få en gård där barn, 
alla barnen ska kunna ha redskap till att röra sig. Och att hela gården används, att 
det inte blir ett hörn av gården som används utan att vi faktiskt har aktiviteter runt 
om.”(1) 

Personalen hade varit tvungna att tänka om efter att kommunen genomfört 
kontroller av gårdarna och ersätta saker som plockats bort med andra alternativ. 

”… en sån där balansbräda som rör sig när man går på den och den köpte vi då 
efter att vi blev av med trädstammen till exempel.” (1) 

”(Balansbrädan genererar) Inte riktigt (samma typ av lek) för vi hade en massa 
grenar som gick ut på trädstammen som man kunde klättra ända ut på, dom kunde 
sitta flerastycken på rad och leka att dom var ett flygplan och så det gör man ju 
inte riktigt då på den här andra.” (1) 

För att öka barnens tillgång till träd och annan vegetation hade personalen 
planterat fruktträd, buskar och häckar som när de vuxit till sig var tänkta som 
resurser för barnens lek. 

”… planterat både äppelträd och plommon och… päron tror jag. Men de är inte så 
stora… det dröjer innan det kommer. Likaså häckarna är tänkt att det ska växa upp 
som en bred häck då så att man kan vara och leka i den, men nu är det ju bara så 
här (visar en knapp halv meter). Så det blir att de går över istället.” (5) 

Föräldrarna utgjorde en viktig resurs i utvecklingen av gårdarna och personalen 
försökte att engagera föräldrarna så att de skulle vilja vara delaktiga, vilket kunde 
vara begränsande. 

”Då genast blir det bökigare allting för att vi kan inte göra det själva och vi får 
ingen hjälp till sånt, då måste vi ha föräldrarna till hjälp och visst vi brukar ha, inte 
varje år men vi har haft tidigare i alla fall… någon arbetsdag tillsammans med 
föräldrarna och så. Men det beror också lite på vad man har för föräldragrupper… 
en del är väldigt intresserade av att hjälpa till och en del kanske inte riktigt känner 
för såna saker och ja sen är det så att vi måste ta våran fritid.” (6) 

Naturmiljöer och vegetation förknippades i intervjuerna med resurser och 
möjligheter. 

”Ja, när det gäller stimulera till fysisk aktivitet här så har vi alla möjligheter i och 
för sig i och med att vi har skogen och lite stenar och det här att de får röra sig och 
balansera. För det är mycket det här att inte gå på asfalt och här är det inget sånt. 
Och sen är det ju bara skog och lite oregelbundna rötter och allt det här och det är 
en utmaning fysiskt. Att kunna röra sig på ett sånt underlag.” (11) 

I utformandet av en gård borde formgivningen anpassas efter de barn som skall 
vistas där, så att gården blir ändamålsenlig för verksamheten. 

”… när vi håller på med en gård och ska bygga upp en gård så ska man titta ännu 
mer på de olika utvecklingsnivåerna. Hur en ettåring, vad är det en ettåring är 
nyfiken på? Vilken nivå, ja vad händer? Vad upptäcker en ettåring och sen utifrån 
det tillrättalägga en gård. Det är väldigt lätt att beställa fina klätterställningar från 
Hags och det här, men en ettåring fixar inte att gå upp på en sån ändå.” (11) 
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Synen på gården 
Gården sågs av flera som ett komplement till skogen och det lades vikt vid att 
skapa en rolig och inbjudande gård. 

”… vi ser väl gården som ett komplement till skogen helt enkelt…” (1) 

”… det tycker jag är jätteviktigt, att göra en inbjudande och rolig gård att vilja 
vara i.” (6) 

En del gårdar upplevdes vara bra och utgjorde inte en begränsande faktor för 
verksamheten.   

”… vi tycker vi har en väldigt bra gård här…” (5) 

”Ja, så det känner jag inte att vi är begränsade av gården…” (8) 

Planeringen av förskolegårdarna förknippades både med ett ökat behov och 
möjlighet att kunna utgöra en kompletterande resurs i barnens vardag. 

”… vi har större behov av att utforma våra gårdar nu än vad vi nånsin har haft. För 
det är mycket, man pratar ju mycket om barns stillasittande och så idag… vi ska 
inte vara en ersättning för föräldrarna vi ska vara en komplettering av det som 
barn upplever hemma och… folk är inne mer och mer. Så att det är därför som vi 
har tagit upp det här med skogen också, folk är inte mycket i skogen, det är 
mycket datorer och köpcentrum idag.” (3) 

I dagsläget upplevdes förskolegårdarna vara väldigt olika planerade med skilda 
förutsättningar för de olika förskolorna.  

”… förskolorna har olika gårdar, de är väldigt olika planerade känner jag.” (11) 

”Och det ser man också när vi är med på ur- och skurgården. Vi turas om och tar 
hand om varandras barn en dag i veckan… det är bara kottar och pinnar sen har de 
spadar och så, men de är i skogen och leker hela tiden. Några stycken är ute i ett 
träd och klättrar, några stycken är under någon buske, alltså jag tror att det är det 
som barn behöver mycket av idag.” (3) 

Den pedagogiska verksamheten på förskolan bedrevs i lika stor utsträckning ute 
som inne. Därför ansågs det vara viktigt med en varierad gård och att det borde 
satsas mer på utemiljön. 

”… den pedagogiska verksamheten pågår lika mycket ute som inne. Så det borde 
satsas mer på den här sinnliga gården och den fysiska gården tycker jag.” (11) 

Barnens rörelsefrihet begränsas 
Det beskrevs som vanligt att en viss del av gården var avskärmad för cykling så 
att de mindre barnen inte skulle bli påkörda och samtliga gårdar hade staket runt 
eventuella gungor på gården för att undvika att barn skulle springa in i dem och 
göra sig illa. 

”… utanför här så har vi en liten egen gård där vi har cyklar, för då cyklar vi inte 
här inne (för att skydda) de barnen som är inne på gården och leker.” (9) 

”Om gungorna är det stängt, så det är en grind in till varje som vi har hake på så 
att man inte ska springa rakt in i gungorna.” (2) 
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Idéer för utveckling 
I intervjuerna framkom att personalen helst inte ville ha fler färdiga saker till 
gårdarna utan snarare naturmaterial och tillgång till spillmaterial som barnen 
själva kunde skapa och bygga med. 

”Sen kan man ju alltid önska sig massa, men vi vill ju inte ha så mycket färdiga 
saker. Utan vi hade ju önskat oss och sätta dit någon gammal ek eller nånting som 
man kan klättra och så…”(9) 

”Om de är sugna på att balansera kanske de själva kan komma på ett använda de 
här stubbarna och bygga med plankor emellan.” (12) 

Förskolepersonalens tillvägagångssätt för att handskas med den fysiska 
miljön och dess utvecklingsmöjligheter gällande solskyddad utevistelse 

Strategier för att handskas med den fysiska miljön som den ser ut idag 
Förskolepersonalen beskrev många olika strategier för att handskas med sol och 
värme. Användandet av solskyddsmedel och kläder lyftes av personalen 
återkommande fram som viktiga faktorer för att skydda barnen från solen. 

”… man får ta på solskydds medel för den här solen är väldigt stark som vi har nu 
mot hur det var förr, med ozonlager och så här då. Det får man riktlinjer från 
kommunen då att man ska smörja innan de går ut.” (5) 

Exempel på andra sätt för att skydda barnen från solen som tillämpades av 
personalen på förskolorna var att de i möjligaste mån förflyttade sig från solen 
och att de erbjöd vattenlek för att ge barnen möjlighet att svalka sig. 

”… så ska vi äta mellanmål ute och då flyttar vi runt borden fram och tillbaka, ja 
men nu är det lite skugga där och så får man bära omkring.” (8) 

”… det var också därför som vi pratade om skogen, att vi kan utnyttja den på 
eftermiddagar och gå upp dit och äta mellanmål och så när det är som varmast. Så 
det ska göras något schema över att de avdelningarna kan gå de dagarna och så.” 
(3) 

Barnen var inte ute lika länge när det var väldigt varmt och personalen lämnade 
större utrymme för barnen att själva välja om de ville vara inne eller ute. 

”Vi är inte ute lika länge när det blir jättevarmt om man säger, det gör vi inte ändå, 
även att vi har solskydd och så här så blir de ändå tröttare när det är varmt ute. Då 
brukar vi vara ute lite kortare. Så att de får gå in och vila sig och ta det lite lugnt 
inne när det är svalare inne...” (5) 

”Man märker på barnen att de vill inte vara ute hela dagen. Utan att i början är det 
jätteskönt och de tycker att det är jätteroligt. Oh, äntligen sommar nu är vi ute men 
ju längre tiden går, nähe måste vi gå ut? Alltså barnen vill inte de drar sig in och är 
inne istället då, samtidigt som de kan vara mer fria och kan gå mellan inne och ute 
lite mer hur de vill.” (7) 

Förskolepersonalen upplevde att de spenderade mycket tid ute i alla väder, 
speciellt under de varmare årstiderna. 

”Alltså vi är ute väldigt mycket i alla väder faktiskt, och vår, sommar och höst blir 
det ännu mer men vi försöker anpassa vart man kan vara där det är skuggigt och 
så. Vi har vårt lusthus också som är väldigt användbart, där vi äter mycket och kan 
få skugga där då.” (4) 
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”Fast egentligen så vill man vara ute så mycket det går när det är varmt. Då blir 
det egentligen mer tid ute, men är det riktigt tryckande så då får man överväga, 
verkligen.” (6) 

I intervjuerna framträdde det att förskolepersonalen tvingades göra avvägningar 
mellan att skydda barnen från solen och att tillåta barnen rörelsefrihet och att 
själva få styra över sin lek. 

”Det är klart att det är på allas ansvar att försöka och se till (att skydda barnen), 
men barnen måste få cykla och göra såna saker också.” (6) 

”Jo, men det gör de, fast … de här minsta är väl mer att barnen är där de tycker det 
är roligt också så det är väl inte alltid de söker skugga heller…” (8) 

Ett sätt att locka barnen till skuggan som användes av personalen var att lägga ut 
filtar i skuggan och erbjuda dem en sagostund. 

”Eller så försöker man lägga en filt eller så med lite böcker så att de kan söka sig 
till skuggan, att det finns ett alternativ, att ligga i skuggan och läsa böcker...” (12) 

Andra strategier handlade om att öka den mängd skugga som fanns på gården 
genom att träd hade planterats eller att det skulle införskaffas mer solskydd såsom 
markiser och/eller parasoll.  

”Så det saknar vi ett stort solskydd så därför har vi satt upp lite träd, men de har 
inte vuxit så mycket än.” (9) 

”Vi pratade faktiskt om det också häromdagen att vi kommer att göra det nu i år, 
något slags solskydd ska vi skaffa till sandlådan.” (3) 

Strategier och resurser för utveckling av gården 
Föräldrar som ställde upp och hjälpte till beskrevs av personalen som en tillgång 
för utveckling av gården. 

”Vi hade föräldrar som kunde ställa upp och bygga den (en paviljong), men vi 
måste betala det själva så att där är vi då, materialet måste vi ha först, men annars 
så var det nästan klaffat.” (7) 

För att få resurserna att räcka till investerade förskolorna i några saker åt gången 
och köpte till allt eftersom för att täcka behoven så gott det gick. 

”… man får investera lite då och lite då och köpa till efter hand.” (7) 

Det fanns även tankar kring hur de befintliga sakerna på gården skulle kunna 
utvecklas och användas i större utsträckning eller på ett sätt som gav mervärden. 

”(En avställplats för vagnar och småcyklar) där tycker barnen det är roligt att leka 
och där blir det faktiskt lite skugga för det är tak där, och där skulle man vilja 
inreda lite också.” (6) 

METOD DISKUSSION 
Syftet med studien var att kartlägga aspekter i den fysiska miljön på 
förskolegårdarna som rör möjligheten till fysisk aktivitet, koncentration och 
förekomst av solexponering samt att undersöka förskolepersonalens erfarenheter 
av den fysiska miljön på förskolegårdarna. Tre frågeställningar utformades för att 
konkretisera vad studien ämnade få svar på. Utifrån dessa valdes två olika 
datainsamlingsmetoder: strukturerad observation med hjälp av verktyget OPEC 
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(Boldemann et al., 2006; 2011; Mårtensson, 2009) för att kartlägga den fysiska 
miljön på förskolegårdarna och kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att ta 
del av förskolepersonalens subjektiva upplevelser (Green & Thorogood, 2009). 

Urval 
Eksjö kommun valdes som fokus för studien p.g.a. dess tillgänglighet. Utöver de 
13 förskolor som ingått i denna studie fanns det även två förskolor i kommunen 
vilka drevs i föreningsregi. Ursprungligen var tanken att dessa förskolor skulle 
erbjudas samma möjlighet att delta i studien, detta fick dock väljas bort med 
hänsyn till den begränsade tiden. Förskolegårdarna gav personalen och barnen 
olika förutsättningar och av denna anledning genomfördes en intervju med en ur 
personalen vid samtliga av de 13 förskolorna för att få en så heltäckande bild av 
personalens erfarenheter som möjligt. Samtidigt som urvalet endast utgjorde en 
liten del av hela personalgruppen uppnåddes en mättnad i det insamlade 
materialet. Då inga nya infallsvinklar eller kategorier framträder i materialet som 
samlas in har en mättnad uppnåtts och det tillför inte mer att fortsätta 
datainsamlingen (Bryman, 2012).  

Strukturerad observation och kvantitativ analys, OPEC 
I allt vetenskapligt arbete finns en risk för att de egna förväntningarna påverkar 
resultatet genom selektiv uppmärksamhet såväl som hur datan tolkas (Hartman, 
2004). Genom att tillämpa ett beprövat verktyg vid mätning och analys kan sådan 
påverkan begränsas och validiteten öka. OPEC är ett beprövat verktyg för att 
kunna mäta huruvida förskolegårdar utgör stödjande miljöer för ökad fysisk 
aktivitet och konscentrationsförmåga samt reducerad utsatthet för UV-strålning 
(Boldemann et al., 2006;2011; Mårtensson et al., 2009) och valdes av denna 
anledning för att uppnå första delen av syftet med denna studie.  

Efter upprepade kontakter med Eksjö kommun framkom att det saknades 
uppgifter om förskolegårdarnas storlek bortsett ifrån en karta på en av gårdarna 
(se Bilaga 5). Detta medförde en stor osäkerhetsfaktor i bedömningen som endast 
mildras något av att OPEC inte nyttjar gårdarnas exakta area utan endast en 
indelning i tre grova kategorier (se Bilaga 1). Verktyget föreskriver vad i miljön 
som skall bedömas vid observationen vilket begränsar författarens möjlighet att 
styras av förutfattade meningar och selektiv uppmärksamhet. Vid observationerna 
fördes anteckningar vilka kompletterades med fotografier av gårdarna vilka gjorde 
det möjligt att titta på gårdarna igen då tveksamheter uppstod. Analysen bestod av 
att ett medelvärde räknades ut för var gård vartefter dessa delas in efter ett 
statistiskt gränsvärde (Boldemann et al., 2006;2011; Mårtensson et al., 2009), 
vilket alltså inte kunde påverkas av författaren. Bortsett ifrån osäkerhetsfaktorn 
kring gårdarnas storlek borde kartläggningen kunna upprepas med liknande 
resultat. 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
För att ta del av förskolepersonalens subjektiva upplevelser av den fysiska miljön 
på förskolegårdarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer då det 
är den kvalitativa intervjuns styrka att samla in data om den subjektiva bilden 
(Green & Thorogood, 2009). Intervjuerna genomfördes på respektive respondents 
arbetsplats, på av personalen anvisad plats, vilket medförde att förutsättningarna 
för intervjuerna var olika från gång till gång samt utanför författarens kontroll. 
Det går inte att utesluta att de skilda förutsättningarna kan ha påverkat den 
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individuella intervjun. Men i och med att studiens syfte var att undersöka 
förskolepersonalens erfarenheter ur ett summerande perspektiv och inte ett 
jämförande perspektiv borde denna eventuella påverkan vara försumbar. För att 
minimera påverkan av författarens förutfattade meningar och subjektiva 
uppmärksamhet (Hartman, 2004) spelades samtliga intervjuer in och 
transkriberades Verbatim. Analysen tog sin utgångspunkt i Framework analysis, 
varvid kopplingen mellan koderna och den ursprungliga texten bibehålls (Green & 
Thorogood, 2009). Vilket underlättade för författaren att behålla ursprungstexten 
för ögon vid analysen. Koderna namngavs med utgångspunkt i texterna (Hsieh & 
Shannon, 2005) och en textnära analys genomfördes (Graneheim & Lundman, 
2004) för att begränsa författarens förutfattade föreställningar att påverka 
analysen menligt.  

RESULTAT DISKUSSION 
Denna studie visar att endast tre av förskolegårdarna i Eksjö kommun är hög-
poängmiljöer, varav Blåsippans förskolegård endast kvalificeras som hög-
poängmiljö förutsatt att ur- och skurgården inkluderas i bedömningen. I och med 
att alla barn inte har tillgång till ur- och skurgården, vilket är en skogsgård, 
kommer författaren hädanefter utgå ifrån Blåsippans förskolegård som en låg-
poängmiljö. Det var dock viktigt att genomföra två analyser av gården för att 
kunna visa på gårdens potential i relation till hur den används idag. Hög-
poängmiljöer har i tidigare studier visat sig utgöra stödjande miljöer för ökad 
fysisk aktivitet, ökad koncentration och skydd mot skadlig UV-strålning 
(Boldemann et al., 2006;2011; Mårtensson et al., 2009). Således är det i dagsläget 
endast 2 av de 13 gårdarna som utgör stödjande miljöer vad det gäller dessa 
faktorer. Detta återspeglas även i resultaten från intervjuerna där sol och värme 
lyfts fram som faktorer som upplevs vara ett problem på de flesta gårdar. De 
solskydd som finns på gårdarna är till största delen olika former av markiser, 
parasoll och byggda tak och ger endast solskydd på begränsade ytor. Vilket leder 
till att barnens lek antingen begränsas till små ytor i skuggan där alla barn inte 
ryms samtidigt eller till friare lek i solen. Överlag använder förskolepersonalen 
solskyddsmedel och kläder samt reglerar barnens tid ute för att skydda barnen och 
låter dem själva bestämma vad de vill göra under utevistelsen. Det ges även mer 
utrymme för barnen att själva välja om de vill vara inne eller ute. Att vistas mer 
inne skyddar barnen från överexponering av solljus och värme, men det leder 
också till minskad fysisk aktivitet då barn är mer fysiskt aktiva utomhus 
(Sääkslahti et al., 2004) och ökad risk för bullerskador. I vissa förskolor överstiger 
ljudnivån gränsvärden för när arbetsmiljölagen föreskriver att hörselskydd skall 
bäras (Thuvander & Victorin, 2006). 

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för barn (Janssen & LeBlanc, 2010). Redan lite 
fysisk aktivitet medför hälsofrämjande skillnader för de som rör sig för lite, 
däremot krävs det mer intensiv fysisk aktivitet för att barn skall kunna utvecklas 
och nå stora hälsovinster (Janssen & LeBlanc, 2010). Tremblay, Boudreau-
Lariviére och Cimon-Lambert (2012) lyfter fram att förskolebarn inte i sin egen 
lek rör på sig tillräckligt för att tillgodose sina behov. De betonar betydelsen av 
aktivitetsnivån hos de vuxna som finns runt i kring barnen då denna påverkar 
barnens aktivitetsnivå. Framförallt utomhuslek leder till fysisk aktivitet med högre 
intensitet och har visat sig korrelera med minskad risk för hjärt- kärlsjukdom, 
lägre blodtryck och lägre kolesterolnivåer (Sääkslahti et al., 2004). Pate, Pfeiffer, 
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Trost, Ziegler och Dowda (2004) visar att förskolebarns grad av fysisk aktivitet 
beror till större del på de förutsättningar förskolan ger än barnets personliga 
demografiska förutsättningar. Vilket stämmer väl överens med Boldemann et al.s 
(2006; 2011) forskning som visat att gårdar med gott om utrymme och mycket 
träd buskar och kullar integrerade i lekplatserna medför en ökad fysisk aktivitet 
hos förskolebarnen. Fördelen med denna typ av miljö är att den samtidigt främjar 
möjlighet till ökad koncentrationsförmåga (Mårtensson et al., 2009) och 
solskyddad utevistelse (Boldemann et al., 2006; 2011). Koncentrationsförmågan 
är beroende av möjligheten till mental återhämtning vilken främjas av gröna 
utomhusmiljöer varvid dessa miljöer har en salutogen effekt (Mårtensson et al., 
2009). Betydelsen av solskyddad utevistelse är tvåfaldig då det förebygger risken 
för överexponering av sol vilket minskar risken för hudcancer (Reichrath, 2006) 
samtidigt som gröna utomhusmiljöer tenderar att medföra policyer som främjar 
längre utomhusvistelser (Boldemann et al., 2011; Söderström et al., 2013).  Detta 
är i överensstämmelse med att förskolepersonalen till viss del begränsar barnens 
utevistelse varma och soliga dagar för att skydda barnen från överexponering. I 
intervjuerna lyfter förskolepersonalen fram att det finns ett behov av mer solskydd 
på gårdarna samtidigt som möjligheten att täcka in detta behov med hjälp av fler 
markiser, soltak och parasoll begränsas av den ökade arbetsbelastning detta 
medför i den dagliga verksamheten såväl som kostnaden för dem och deras 
begränsade hållbarhet. Möjligen skulle gröna utemiljöer kunna vara ett mer 
hållbart sätt att tillgodose detta behov av ökat solskydd.  

På de flesta förskolegårdarna finns det staket inne på gården för att avgränsa 
områden runt gungor och på vissa har gården delats av för att små barn inte skall 
röra sig där de äldre barnen cyklar. Vilket är förståeligt i och med att det ibland 
händer att små barn skadar sig till följd av att de får gungor på sig eller äldre barn 
antingen cyklar eller springer på dem (Boverket, 2011). Boldemann et al. (2011) 
lyfter fram att avgränsa delar av gården av säkerhets- eller praktiskaskäl samtidigt 
begränsar barnens rörelsefrihet vilket kan medföra en minskad fysisk aktivitet. 
Finns det inte tillgång till solskydd inom det begränsade området försvåras 
dessutom barnens möjlighet att själva söka sig till skugga. Dessa 
alternativkostnader bör tas i beaktande och ställas mot de fördelar som 
rörelsefrihet och möjlighet att uppsöka skugga medför (Boldemann et al., 2011). 
Förskolepersonalen menade att barnen använder de resurser som står dem till buds 
och gör det bästa av dessa, men att det som erbjuds sätter ramarna för barnens 
handlingsmöjligheter. Vilket står i samklang med forskningen som visar att fler 
resurser i form av utrymme, träd, buskar och kullar integrerade i platserna för lek 
leder till en ökad fysisk aktivitet (Boldemann et al., 2006,2011) och en ökad 
motorisk utveckling genom mer aktiva varierade lekar (Fjörtoft & Sageies, 2000; 
Fjörtoft, 2001). Söderström et al. (2013) visar att vistelse i hög-poängmiljöer är 
förknippat med en mer hälsosam kroppsform, längre nattsömn och ett ökat 
välbefinnande bland förskolebarn, vilket i sin tur stödjer hypotesen att utemiljön 
påverkar förskolebarnens hälsa. Barnens förutsättningar för en god hälsa anses 
utgöra en god grund för att främja barnets hälsa såväl som lägga grunden till en 
hälsosammare livsstil i vuxen ålder (Licence, 2004; Venetsanou & Kambas, 
2010).  

Barnens motorik och tillgång till motoriskt utvecklande utmaningar är 
återkommande teman i förskolepersonalens skildringar av förskolegårdarna och 
att besöka skogen utgör en strategi som används för att erbjuda barnen ökad 
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möjlighet till motorisk utveckling. Barnen söker sig själva till den typ av 
utmaningar som de är i behov av för att kunna utveckla sin motorik förutsatt att 
förutsättningarna för detta ges (Ericsson, 2005). Barn har behov av att få leka 
fartfyllda lekar som engagerar hela kroppen och involverar stora kroppsrörelser. 
Allmänna rörelseövningar som främjar den motoriska utvecklingen kan 
exempelvis vara att springa upp och ner för kullar, klättra i träd, springa över stora 
ytor, åla under hinder och hoppa över diken (Ericsson, 2005). Vilket går hand i 
hand med forskning som visar att barn som utforskar och leker i naturliga 
lekmiljöer där de kan klättra över stock och sten, hoppa och springa utvecklar sina 
motoriska färdigheter (Fjörtoft & Sageies, 2000), samt att barn som använder 
skogen som lekplats har bättre motoriska färdigheter än barn som lekte på en 
traditionell lekplats (Fjörtoft, 2001). Därav är det sannolikt att hög-
poängmiljöerna i större utsträckning även har en positiv inverkan på barnens 
motoriska utveckling och förmåga. Den naturliga lekmiljöns förtjänster stämmer 
väl överens med förskolepersonalens syn på de fysiska utmaningar skogen har att 
erbjuda barnen jämfört med vistelsen på den egna gården. Barnen har dock inte 
själva tillgång till skogsmiljön, när den inte är en del av gården, utan är beroende 
av de vuxnas initiativ och planering för att få tillträde. Forskning antyder att 
barnen över lag inte får den stimulans och de förutsättningar som krävs för att 
träna upp sin motorik och befästa nya rörelsemönster de lär sig i tillräckligt stor 
utsträckning (Ericsson, 2005). Ericsson (2008) visar på att barn behöver utmanas 
motoriskt på en daglig basis och att det således inte är tillräckligt med någon gång 
i veckan. Att skapa förutsättningar för barnens motoriska utveckling har dels ett 
värde i sig självt samtidigt som det finns ett samband mellan graden av motorisk 
förmåga och tiden barnen är måttligt till intensivt fysiskt aktiva (Williams et al., 
2008). Desto mer utvecklad motorisk förmåga desto mer tid spenderar barnen i 
måttlig till intensiv fysisk aktivitet och desto mindre tid spenderas med 
stillasittande beteenden (Williams et al., 2008). Detta antyder att den motoriska 
förmågan potentiellt kan bidra till barnets allmänna hälsa och borde således ges 
mer uppmärksamhet för samtliga barn (Williams et al., 2008). Förskolepersonalen 
har i stor utsträckning strävat efter att öka de fysiska utmaningarna för barnen 
genom att stöka till lite på gårdarna och inkludera naturmaterial såsom stora 
stockar och stenar vars potential stämmer väl överens med forskningsläget. 
Olyckligtvis har dessa av kommunens tillsynsansvariga inte bedömts följa EUs-
regler för barnsäkerhet. Vilket i sin tur medfört att dessa tagits bort igen samtidigt 
som det uppstått en osäkerhet kring vad som är tillåtet att ha på gården och inte. 
Hofstede (1980 i Mlekov & Widell, 2003) menar att regelsystem leder till 
kreativitet i större utsträckning än avsaknad av regler. Mlekov och Widell i sin tur 
antar att detta skulle kunna vara ett resultat av att kreativiteten frigörs i relation till 
den trygghet det medför att veta vad som gäller. Vilket passar väl in med att 
förskolepersonalen efterfrågar information om hur reglerna egentligen ser ut.  

Intervjuerna visar på att utveckling av gårdarna till stor del är beroende av 
förskolepersonalens frivilliga insatser utöver arbetstid samt föräldrars initiativ 
alternativt medverkan. Förskolepersonalens engagemang är en stor resurs för 
såväl barnen, förskolan som kommunen, men rimligheten i detta kan ifrågasättas. 
Då det endast medger små förändringar åt gången och fokus framförallt ligger på 
den dagliga situationen på gården. För att kunna bedriva ett långsiktigt och 
strukturerat utvecklingsarbete krävs en tydlig ansvarsfördelning, resurser och 
samverkan mellan många olika instanser (Buse, Mays & Walt, 2005). Utefter 



21 
 

denna studies resultat har det blivit tydligt att förskolegårdarna behöver föras upp 
på agendan så att ett gemensamt ansvarstagande och samverkan kan komma till 
stånd. Förskolepersonalen och föräldrarna är aktörer som i allra högsta grad berörs 
av miljön på förskolegårdarna, men de har i egentlig mening inte det avgörande 
inflytandet över gårdarnas utveckling eller tillräckliga kunskaper över den byggda 
miljön och de regler som gäller för att kunna utföra utvecklingsarbetet helt själva. 
Istället vore det önskvärt med en samverkan där föräldrar och pedagoger har 
möjlighet att bidra med sina kompetenser samtidigt som övriga aktörer i 
kommunen som berörs också bör vara representerade (Buse, et al., 2005). I det här 
fallet skulle det övergripande kunna handla om samverkan mellan förskolorna, 
Eksjö fastigheter, barn- och ungdomssektorn, samhällsbyggnadssektorn och 
politikerna.  

I dagsläget ligger ansvaret för förskolegårdarna på barn- och ungdomssektorn, 
vilka inte har byggd miljö som kompetensområde (personlig kommunikation, 
2013). Under arbetet med denna studie kontaktade författaren olika tjänstemän vid 
kommunen vid upprepade tillfällen för att få tillgång till information om 
förskolegårdarnas area och det krävdes upprepade försök innan det till sist stod 
klart att ingen hade dessa uppgifter. Att ingen är så insatt i området att de vet att 
det inte finns uppgifter om förskolegårdarnas storlek visar på att det inte finns 
någon som i dagsläget har en överblick över den fysiska miljön på gårdarna, vilket 
gör det svårt för kommunen som organisation att utgöra en aktiv part i 
utvecklingsarbetet. Den fysiska planeringen av lekplatser har inte tagit hänsyn till 
barns behov av varierade och stimulerande leklandskap (Fjörtoft & Sageie, 2000). 
Adams (1990 i Fjörtoft & Sageie, 2000) lyfter fram att utemiljöerna vid förskolor 
och skolor varken relaterar till barns behov av variationsrika handlingsmöjligheter 
och utmaningar för lek eller lever upp till policyer kring barns miljöer eller 
läroplaner. Den refererade källan är gammal, men utefter de resultat denna studie 
visar på är den fortfarande högst aktuell. Det är hög tid att sätta barnens behov av 
leklandskap som domineras av stora ytor, träd, buskar, kullar och stenar som 
integreras i centrum vid planering av deras utemiljöer (Fjörtoft & Sageie, 2000). 
Detta är inte ett arbete som förskolorna och förskolepersonalen kan göra själva 
utan det krävs en gemensam kraftsamling med direktiv och resurser från politiken. 

SLUTSATS 
Den här studien har kartlagt förskolegårdarna i Eksjö kommun och tagit del av 
förskolepersonalens erfarenheter av den fysiska miljön och deras strategier för att 
handskas med befintliga förutsättningar såväl som utvecklingsarbete. Den 
samlade bilden visar på att det finns ett stort behov av att gårdarna ses över, då de 
flesta gårdarna klassificerades som låg-poängmiljöer vilket korrelerar med 
förskolepersonalens upplevelser av att det saknas tillräckligt med utmaningar och 
solskydd på de flesta gårdarna. Medelvärdet OPEC leder fram till, baseras på en 
kombination av gårdens storlek, växtlighet och kullar samt graden av integration 
mellan växtlighet och lekredskap och öppna ytor mellan lekplatser så att barnen 
hinner få upp faren när de rör sig mellan olika attraktioner på gården. Påverkas 
någon av dessa parametrar förändras miljöns förutsättningar vilket visar på 
utvecklingsmöjligheter.  

Studien visar på att ansvarsfördelningen kring förskolegårdarna och vilka regler 
som gäller för underhåll och utveckling behöver ses över så att 
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förskolepersonalens engagemang för gårdarna kan tillvaratas och stödjas. Barns 
förutsättningar för hälsa kan främjas mycket genom förändringar i utemiljöerna på 
förskolorna i och med att barnen spenderar en så stor andel av sin vakna tid i 
dessa miljöer idag. Samtidigt som hälsofrämjande beteendemönster kan 
grundläggas genom att skapa utrymme för barnens egen lust att söka de 
utmaningar de behöver för att utvecklas. Det är få insatser som kan nå en så stor 
målgrupp och denna typ av förändring i den fysiska miljön är relativt bestående 
över tid. 
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BILAGA 1 

Open Play Environment Categories, OPEC 

”A) Total utomhus area (bedömningen är anpassad efter typiskt storleksomfång på 

utomhusmiljöer i södra Sverige och North Carolina): 1 = ˂ 1200m², 2 = 1200-

3000 m², 3 = ˃ 3000 m²; 

 

B) Mängden träd, buskage och kullar: 

1 = lite/icke existerande, 2 = ˂ halva arean, 3 = ˃ halva arean; 

 

C) Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och lekplatser: 

1) Ingen integration. Lekredskap, vegetation och öppna ytor i separata delar 

av miljön, 

2) Endera av följande egenskaper: 

a) Träd eller buskage finns angränsande till lekredskap/lekytor eller 

lekredskap/lekytorna återfinns i områden med karaktär av vild natur, 

b) Öppna ytor är lokaliserade mellan lekredskap/lekytor, 

3) Arean uppfyller både 2a och 2b.”  

(Boldemann et al., 2011, p. 74, författarens översättning)   

Poängen för de olika delarna att summeras och divideras med 3 för att få ett 

medelvärde. Dessa delas sedan in i två grupper, hög- respektive låg-poängmiljöer. 

Hög-poängmiljöer = ˃2 och låg-poängmiljöer = ≤ 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BILAGA 2 

Intervjufrågor 

På vilket sätt upplever du att gården underlättar för barnen att vara fysiskt aktiva? 

Vilka resurser har gården?  

Begränsar gården på något sätt?  

På vilket sätt upplever du att detta påverkar era val kring barnens 
aktiviteter? 

Vad finns det för solskydd på gården?  

På vilket sätt upplever du att detta påverkar era val kring barnens 
aktiviteter?  

Om aktiviteter/utevistelse begränsas: Vad skulle kunna vara 
bättre/saknas?  

Är det avslutningsvis någonting som du skulle vilja lägga till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 3 

Exempel - Open Play Environment Categories, OPEC 

 

Förskola: Slottet 

”A) Total utomhus area: 4223m² 

 1 = ˂ 1200m², 2 = 1200-3000 m², 3 = ˃ 3000 m²; 

Bedömning: 3 

 

B) Mängden träd, buskage och kullar: 

1= lite/icke existerande, 2 = ˂ halva arean, 3 = ˃ halva arean; 

Bedömning: 2 

Motivering: Lite träd och buskar samt att delar av gården är kuperad. Den yta som 

upptogs av träd bedömdes med hjälp av trädkronans storlek.  

 

C) Integrationen mellan vegetation, öppna ytor och lekplatser: 

1) Ingen integration. Lekredskap, vegetation och öppna ytor i separata 

delar av miljön, 

2) Endera av följande egenskaper: 

a) Träd eller buskage finns angränsande till lekredskap/lekytor eller 

lekredskap/lekytorna återfinns i områden med karaktär av vild 

natur, 

b) Öppna ytor är lokaliserade mellan lekredskap/lekytor, 

3) Arean uppfyller både 2a och 2b.”  

Bedömning: 1 

Motivering: Lekredskap, öppna ytor och vegetation finns till största delen i 

separata delar. Växtlighet och träd finns längs med gårdens ytterkanter och 

mittgång inte integrerat i lekplatserna. 

 

Total poäng: 3+2+1=6 

Medelvärde: 6/3=2 

 

Hög-poängmiljöer = ˃ 2 och låg-poängmiljöer = ≤ 2. 

Resultat: 2=låg-poängmiljö 



 
 

 

BILAGA 4 

Exempel - kvalitativ innehållsanalys 

Siffrorna inom parentes anger intervju- och radnummer. 

Fråga: På vilket sätt upplever du att gården underlättar för barnen att vara fysiskt 
aktiva? 

Vilka resurser har gården?  

Kategori: Resurser för fysisk aktivitet 

 

Meningsenhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Sammanfattande kod 

Den är stor och rymlig eh 
erbjuder olika slags 
(paus) möjligheter till 
lek, variation, sandlåder, 
klättring vi har stora 
gräsytor så där man kan 
ha mycket ehm lekar 
tillsammans eh styrda 
lekar av vuxna och eh vi 
har även backar så att vi 
kan åka pulka på vintern. 
(4;4-7) 

stor och rymlig (4;4) 
 
 
 
 
 
 

Utrymme 

 

 

 

 

 

 erbjuder olika slags 
(paus) möjligheter till 
lek, variation (4;4) 

Variation 

 

 sandlåder, klättring (4;5) Lekredskap 

 stora gräsytor (4;5) Utrymme 

 lekar tillsammans (4;5-6) Gemensam lek 

 styrda lekar av vuxna 
(4;6) 

Styrd lek 

 

 backar så att vi kan åka 

pulka (4;6-7) 

Backar 

Lekredskap 

 

 



 
 

BILAGA 5 

Karta över förskolegården på Slottet 
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