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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-18 kl. 09:00-11:05

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande) (deltog digitalt via Teams)
Mats Sjölin (S) (deltog digitalt via Teams)
Nada Johansson (S) (deltog digitalt via Teams)
Yakup Veysel (S) (deltog digitalt via Teams)
Surra Al Sakban (MP) (deltog digitalt via Teams)
Lars Joel Michael Nordström (V) (deltog digitalt via Teams)
Pernilla Röjner (M) (deltog digitalt via Teams)
Julija Radeson Lindeberg (M) (deltog digitalt via Teams)
Elin Asker (C) (deltog digitalt via Teams)
Eva-Christine Winqvist (SD) (deltog digitalt via Teams)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (deltog digitalt via Teams)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S) (deltog digitalt via Teams)
Annika Larsson (S) (deltog digitalt via Teams)
Albin Mikullovci (S) (deltog digitalt via Teams)
Amanda Johannesson (S) (deltog digitalt via Teams)
Marianne Friedman (L) (deltog digitalt via Teams)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V) (deltog digitalt via Teams)
Torsten Viktor Gunnarson (M) (deltog digitalt via Teams)
Joakim Larsson (M) (deltog digitalt via Teams)
Johanna Andersson (M) (deltog digitalt via Teams)
Henrik Queckfeldt (C) (deltog digitalt via Teams)
Christer Bengtsson (SD) (deltog digitalt via Teams)
Berit Eskilsson (SD) (deltog digitalt via Teams)

Övriga närvarande

Josefine Storm (utvecklingssekreterare, deltog digitalt via Teams)
Louise Säfström (nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Anna Johnsson (Kommunal, deltog digitalt via Teams)
Helene Åkesson (Lärarförbundet, deltog digitalt via Teams)
Lisa Lemmeke (enhetschef, deltog digitalt via Teams)
Gabriella Fricke (enhetschef, deltog digitalt via Teams)
Göran Ernström-Löving (enhetschef, deltog digitalt via Teams)
Malin Rosenquist (HR-konsult, deltog digitalt via Teams)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)
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Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande
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Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande
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Linda Obiedzinski (M)

…………………………………
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Återrapportering av budgetuppdrag angående samnyttjande av
park för förskola

FSKF-2020-13246
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag
till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat".
Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark hör ihop med bedömning
av närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att
fungera som huvudsaklig friyta. Den egna gården används trots allt mycket, för de yngre
barnen och ofta för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar
verksamhetens kvalitet. Det går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit hitta
övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att
minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka
andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett
beslutsunderlag.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Förskolenämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera förskolenämnden, tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna
och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola, med fokus på och
utgångspunkt i förskoleverksamheten och barnens bästa. Inom arbetet ska övriga berörda
förvaltningar, under ledning av förskoleförvaltningen, medverka i syfte att belysa
genomförbarheten.
Särskilda yttranden
Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Julija Radeson Lindeberg (M), och Elin Asker
(C) lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 1.
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) och Eva-Christine Winqvist (SD) lämnar in ett särskilt
yttrande, bilaga 2.
Yrkanden
Linda Obiedzinski (M) yrkar att beslutspunkt nr 3 omformuleras så att det står följande:
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3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera förskolenämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga lösningar för ett
utökat samnyttjande för förskola, med fokus på och utgångspunkt i förskoleverksamheten och barnens bästa.
Inom arbetet ska övriga berörda förvaltningar, under ledning av förskoleförvaltningen, medverka i syfte att
belysa genomförbarheten.
Ordförande Rose-Marie Carlsson (S) yrkar bifall till Linda Obiedzinskis (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels
Lindas yrkande. Ordföranden finner att nämnden godkänner Linda Obiedzinskis (M)
yrkande.
Beslutet skickas till

Agneta Sallhed Canneroth, Fastighets- och gatukontoret
Gabriella Fricke, Förskoleförvaltningen
Rickard Borg, Serviceförvaltningen
Carina Tenngart Ivarsson, Stadsbyggnadskontoret
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201118 Återrapportering av budgetuppdrag
angående samnyttjande av park för förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola 201023
Bilaga 1 Utvärdering förskolor samnyttjande
Bilaga 2 Forskningsöversikt samnyttjande
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2020-11-18
Ärende: Samutnyttjande av park och förskola
FSKF-2020-13246
I detta ärende behandlar vi en utredning som tagits fram i syfte att möjliggöra för ett ökat samnyttjande av
förskolegårdar och parker, för att underlätta för etablering av förskolor i ett allt tätare Malmö. Rapporten väckte
många frågor och farhågor och därför vill vi skicka med följande vid en fortsatt utredning.
Samutnyttjande av parker borde vara ett undantag och inte en regel då man planerar för nya förskolor. Detta
innebär att lekytan i första hand alltid ska tillfredsställas på förskolas egna tomt. Vi ser samutnyttjande som ett
alternativ främst för befintliga förskolor med för liten egen gård eller mindre nya förskolor i tätbebyggda
områden. I de fall yteffektivisering är nödvändig vid nybyggnation av förskolor ser vi hellre att man planerar
för en utemiljö med hög lekvärdesfaktor.
Rapporten redovisar en del aspekter ur barnperspektiv men detta måste undersökas än mer för att säkerställa
att även de samutnyttjande ytorna utformas för barnens bästa. Tex utformning och regler, avstånd samt
organisation och rutiner så att ytorna i praktiken används.
Med samnyttjade skolgårdar finns dessutom ett ägarskapsproblem som behöver belysas. Vem äger ytan, vem
ser till att utrustning är hel och säker, att gården är fri från skräp och farliga föremål etc? Det är också viktigt
att detta inte blir en konkurrensnackdel för fristående aktörer som då inte får tillräkna sig stadens parker som
friyta.
Vi välkomnar fortsatt utredning där övriga nämnder lösningsinriktat bistår förskolenämnden att utforma
samutnyttjande med barnens bästa som högsta prioritet.

Elin Asker (C), Linda Obiedzinski (M)
Med instämmande av
Henrik Queckfeldt (C), Joakim Larsson (M), Julija Radeson Lindeberg (M), Torsten V
Gunnarson (M), Pernilla Röjner (M), Johanna Andersson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden 2020-11-18
Ärendenummer: FSKF-2020-13246

Återrapportering av budgetuppdrag angående samnyttjande av park för förskola
Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med
syfte att möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling
och klimat".

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att återrapportering och utvärdering görs av detta
budgetuppdrag. Vi vill dock framhålla vikten av att lekytor framförallt bör finnas tillgängliga i
en naturlig anslutning till förskolan. Utredningens utfall efter den fördjupade utredningen kan
resultera i förväntade såväl som oförväntade resultat. I dagsläget överväger fördelarna med
samnyttjandet inte nackdelarna, vilket är viktigt att ta med sig i detta första skede. I detta
ärende är det framförallt barnen som påverkas, vilket är mycket viktigt att ta hänsyn till. Vidare
finns det möjligheter för vissa förskolor till ett ”omvänt samnyttjande” (av exempelvis
lekplatser och grönytor i närheten av bostadsområden) vilket inte nämnvärt berörs i
rapporten men som är viktigt att ta till sig vid en utredning av samnyttjande som koncept.
För Sverigedemokraterna Malmö

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Eva-Christine Winqvist

Nichlas Holmgren Gellersten

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

Christer Bengtsson

Berit Eskilsson

2020-11-24

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Förskoleförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-11-02
Vår referens

Ida Sundberg
Utredningssekreterare
ida.sundberg@malmo.se

Återrapportering av budgetuppdrag angående samnyttjande av park för
förskola
FSKF-2020-13246
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se över
nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling och klimat".
Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark hör ihop med bedömning av
närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att fungera
som huvudsaklig friyta. Den egna gården används trots allt mycket, för de yngre barnen och ofta
för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar
verksamhetens kvalitet. Det går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit hitta
övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att
minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka
andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett
beslutsunderlag.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner rapporten ”Samnyttjande av park för förskola”.
2. Förskolenämnden överlämnar rapporten ”Samnyttjande av park för förskola” till
kommunfullmäktige.
3. Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda
konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande för förskola. Inom arbetet ska
övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa genomförbarheten, till exempel
miljöförvaltningen.
Beslutsunderlag

SIGNERAD

2020-11-03



Bilaga 1 Utvärdering förskolor samnyttjande
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Bilaga 2 Forskningsöversikt samnyttjande
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 201118 Återrapportering av budgetuppdrag angående
samnyttjande av park för förskola
Rapport Samnyttjande av park för förskola 201023

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2020-11-09
Förskolenämnden 2020-11-18
Beslutet skickas till

Agneta Sallhed Canneroth, Fastighets- och gatukontoret
Gabriella Fricke, Förskoleförvaltningen
Rickard Borg, Serviceförvaltningen
Carina Tenngart Ivarsson, Stadsbyggnadskontoret
Ärendet

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för Malmö stads budget 2020, i uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se över
nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i avsnitt "Stadsutveckling och klimat".
Malmö arbetar sedan tidigare endast i begränsad skala med samnyttjande av park för förskola.
De nuvarande riktlinjerna för friytor (antagna av stadsbyggnadnämnden) anger istället att friytan
ska planläggas som kvartersmark på förskolans egen tomt.
Det finns idag förskoleplatser till alla barn i Malmö som efterfrågar det, men det finns områden i
staden där det är brist och man därför kan behöva ha sitt barn i förskola på längre avstånd ifrån
hemmet än normalt. Befolkningsökningen, men framför allt behovet av att bygga om eller riva
gamla uttjänta lokaler, är de faktorer som gör att Malmö behöver planera och bygga nya
förskolor.
Malmö har liten mängd allmän park jämfört med andra stora städer i Sverige. Många parker i
Malmö är därför väldigt välbesökta, men det finns också parker som är mindre nyttjade. Parker
är olika väl lämpade som friytor för barn, beroende av läget i staden (vägar, vatten, buller, luftoch markföroreningar) men också beroende av parkens karaktär. För barn är det viktigt med
miljöer som går att påverka, och som är tillåtande för till exempel kojbygge och slitage.
De flesta förskolor i Malmö idag har tillräckliga friytor på egen tomt som når upp till de riktlinjer
som staden tagit fram. I planeringen av nya detaljplaner finns det en ambition att många
förskolegårdar ska kunna användas av kringboende när verksamhetens är slut för dagen, och att
dess grönska ses som en tillgång för staden som helhet. Förskolan är dock fri att själv avgöra om
detta ”omvända samnyttjande” fungerar i vardagen genom att låsa eller hålla grindar öppna.
Det är ovanligt med riktlinjer kring samnyttjande av park för förskola i Sveriges kommuner idag.
Däremot förekommer samnyttjande i olika former i vissa kommuner. Göteborg använder del av
parker i vissa områden för skola och förskola, men har då också egen gård motsvarande Malmös
lägsta mått. Andra kommuner planlägger delar av parker som kvartersmark, för att kunna
hantera stängsel etc så att det ska passa förskoleverksamheten. Stockholm har ett
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marknadsanpassat angreppssätt kring friytor, där nya förskolor i centrala lägen hänvisar till
parker för utevistelse i stor utsträckning, men där förskolor i mindre centrala lägen ges friytor
som är i linje med Boverkets rekommendationer. Parker i centrala lägen har därför i vissa fall ett
mycket högt slitage.
Det finns relativt lite forskning som är direkt applicerbar på fenomenet samnyttjande av park för
förskola, men det finns pågående större forskningsprojekt i Stockholm och Uppsala. Däremot
finns det rikligt med forskning på olika aspekter av förskolors utevistelse och utemiljö, som går
att använda. Forskningen pekar på att samnyttjande generellt leder till att barnen rör sig mindre
och är mindre fria i leken. Förskolor med egen gård av bra kvalitet tenderar att vara ute mer över
dagen, och även röra sig mer i närområdet.
I arbetet har tre förskolor i Malmö med liten egen gård och som på olika sätt samnyttjar allmän
park utvärderats. Barn har på plats i park och på gård fått ge sin bild av miljön; även personal,
park- och markförvaltare har intervjuats. Generellt går att sluta sig till att besöken i park är
uppskattade, men är kringskurna av säkerhetsaspekter och att barnen hela tiden måste förhålla
sig till personalens direktiv. Besöken i park och promenaden dit ger å andra sidan fina tillfällen
till samtal, och är ett värdefullt sätt att öva språkutveckling. Det är också ett sätt att lära känna
sin stad, och i barnens takt upptäcka andra miljöer än de invanda.
De minsta barnen är i dessa undersökta fall hänvisade till den egna gården, vilket gör att
samnyttjandet inte kommer dem till del. På eftermiddagen är alla barnen ute på den egna gården,
eftersom de blir hämtade vid lite olika tider. Det framkom också att om den ordinarie
personalen inte är på plats är det svårare att lämna förskolans tomt.
För kännedom kommer stadsbyggnadsnämnden även att föreslå kommunfullmäktige att uppdra
åt stadsbyggnadsnämnden att förtydliga riktlinjer i ”Friytor vid förskolor och skolor” i avsnitt
som rör samnyttjande av park för förskolor. Arbetet ska ske i samarbete med fastighets- och
gatukontoret, förskoleförvaltningen, serviceförvaltningen och miljöförvaltningen.
Slutsats
Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till parkmark hör ihop med bedömning av
närhet till park, parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att fungera
som huvudsaklig friyta. Den egna gården används trots allt mycket, för de yngre barnen och ofta
för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som utvecklar
verksamhetens kvalitet. Det går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit hitta
övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att
minska behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill öka
andelen samnyttjande, behöver flera andra aspekter utredas för att ge ett mer komplett
beslutsunderlag.
Ansvariga

Gabriella Fricke Enhetschef
Agneta Sjölund Ekonomichef
Peter Lindberg Förvaltningschef
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SAMMANFATTNING

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för
Malmö stads budget 2020, i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se över nuvarande norm kring hur stadens
grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i
avsnitt "Stadsutveckling och klimat".
Malmö arbetar sedan tidigare endast i begränsad skala med
samnyttjande av park för förskola. De nuvarande riktlinjerna för friytor (antagna av stadsbyggnadnämnden) anger
istället att friytan ska planläggas som kvartersmark på förskolans egen tomt.
Det finns idag förskoleplatser till alla barn i Malmö som
efterfrågar det, men det finns områden i staden där det är
brist och man därför kan behöva ha sitt barn i förskola på
längre avstånd ifrån hemmet än normalt. Befolkningsökningen, men framför allt behovet av att bygga om eller riva
gamla uttjänta lokaler, är de faktorer som gör att Malmö
behöver planera och bygga nya förskolor.
Malmö har liten mängd allmän park jämfört med andra
stora städer i Sverige. Många parker i Malmö är därför väldigt välbesökta, men det finns också parker som är mindre
nyttjade. Parker är olika väl lämpade som friytor för barn,
beroende av läget i staden (vägar, vatten, buller, luft- och
markföroreningar) men också beroende av parkens karaktär. För barn är det viktigt med miljöer som går att påverka, och som är tillåtande för till exempel kojbygge och
slitage.
De flesta förskolor i Malmö idag har tillräckliga friytor på
egen tomt som når upp till de riktlinjer som staden tagit
fram. I planeringen av nya detaljplaner finns det en ambition att många förskolegårdar ska kunna användas av
kringboende när verksamhetens är slut för dagen, och att
dess grönska ses som en tillgång för staden som helhet.
Förskolan är dock fri att själv avgöra om detta ”omvända
samnyttjande” fungerar i vardagen genom att låsa eller hålla grindar öppna.
Det är ovanligt med riktlinjer kring samnyttjande av park
för förskola i Sveriges kommuner idag. Däremot före-
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kommer samnyttjande i olika former i vissa kommuner.
Göteborg använder del av parker i vissa områden för skola
och förskola, men har då också egen gård motsvarande
Malmös lägsta mått. Andra kommuner planlägger delar
av parker som kvartersmark, för att kunna hantera stängsel etc så att det ska passa förskoleverksamheten. Stockholm har ett marknadsanpassat angreppssätt kring friytor,
där nya förskolor i centrala lägen hänvisar till parker för
utevistelse i stor utsträckning, men där förskolor i mindre
centrala lägen ges friytor som är i linje med Boverkets rekommendationer. Parker i centrala lägen har därför i vissa
fall ett mycket högt slitage.
Det finns relativt lite forskning som är direkt applicerbar
på fenomenet samnyttjande av park för förskola, men det
finns pågående större forskningsprojekt i Stockholm och
Uppsala. Däremot finns det rikligt med forskning på olika
aspekter av förskolors utevistelse och utemiljö, som går att
använda. Forskningen pekar på att samnyttjande generellt
leder till att barnen rör sig mindre och är mindre fria i leken. Förskolor med egen gård av bra kvalitet tenderar att
vara ute mer över dagen, och även röra sig mer i närområdet.
I arbetet har tre förskolor i Malmö med liten egen gård
och som på olika sätt samnyttjar allmän park utvärderats. Barn har på plats i park och på gård fått ge sin bild
av miljön; även personal, park- och markförvaltare har
intervjuats. Generellt går att sluta sig till att besöken i park
är uppskattade, men är kringskurna av säkerhetsaspekter
och att barnen hela tiden måste förhålla sig till personalens
direktiv. Besöken i park och promenaden dit ger å andra
sidan fina tillfällen till samtal, och är ett värdefullt sätt att
öva språkutveckling. Det är också ett sätt att lära känna
sin stad, och i barnens takt upptäcka andra miljöer än de
invanda.
De minsta barnen är i dessa undersökta fall hänvisade till
den egna gården, vilket gör att samnyttjandet inte kommer
dem till del. På eftermiddagen är alla barnen ute på den
egna gården, eftersom de blir hämtade vid lite olika tider.
Det framkom också att om den ordinarie personalen inte
är på plats är det svårare att lämna förskolans tomt.
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Slutsats
Lämpligheten av att planera för del av
friytan förlagd till parkmark hör ihop med
bedömning av närhet till park, parkens
storlek och lämplighet, och den egna
gårdens förutsättningar att fungera som
huvudsaklig friyta. Den egna gården
används trots allt mycket, för de yngre
barnen och ofta för alla barn under eftermiddagen.

Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar park på ett sätt som
utvecklar verksamhetens kvalitet. Det går
däremot inte att med det underlag som
arbetet funnit hitta övertygande belägg
för att fördelarna med samnyttjande av
park för förskola (med syfte att minska
behovet av friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots det vill
öka andelen samnyttjande, behöver flera
andra aspekter utredas för att ge ett mer
komplett beslutsunderlag.
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1 INLEDNING

Bakgrund
Översiktsplanens inriktning om en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad ställer höga krav på att all mark
ska användas effektivt. Ett sätt för att uppnå visionen är
att alla ytor ska bära flera funktioner – att de samnyttjas
– och kommunens övergripande mål är att alltid överväga
samnyttjande. Samtidigt har olika funktioner olika möjligheter att samsas om ytan utan att viktiga värden går förlorade. Det är i planeringen av staden som vi har möjlighet
att väga olika behov emot varandra, och se till att staden
planeras på ett långsiktigt hållbart sätt med goda livsmiljöer för framtida generationer.
Stadens arbete med att tillgodose Malmös behov av förskoleplatser är ett ständigt pågående arbete, där flera förvaltningar är involverade. Förskoleförvaltningen gör behovs-

prognoser och beställer nya förskolor, serviceförvaltningen
bygger och förvaltar förskolor i stadens regi, fastighets- och
gatukontoret ansöker om de detaljplaner som krävs och
upplåter mark, och stadsbyggnadskontoret gör detaljplaner och bygglov för nya och ombyggda förskolor. Därutöver har stadskontoret ett övergripande ansvar för strategisk
planering av lokaler och miljöförvaltningen är beslutande
instans i tillståndsprocessen enligt miljöbalken.
Samarbete mellan de olika förvaltningarna är dagligen
pågående, i olika konstellationer. Men det finns olika syn
inom stadens förvaltningar kring förskolors friytor, hur
de bäst regleras och planeras, vad som är god ekonomi på
kort och lång sikt, och inte minst på vilket sätt detta påverkar barnens bästa.
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Uppdraget

Metod

Kommunfullmäktige gav 2019-11-20, inom ramen för
Malmö stads budget 20201, i uppdrag till stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ”att se över nuvarande norm kring hur stadens
grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att
möta behovet av lekytor för förskolan”. Uppdraget ingår i
avsnitt ”Stadsutveckling och klimat”.

Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp och en styrgrupp,
bemannade med representanter från medverkande förvaltningar. Därutöver har stadskontoret och miljöförvaltningen medverkat som referensgrupp.

De fyra ingående förvaltningarna tog under våren 2020
gemensamt fram en uppdragsbeskrivning som sedan antogs i de respektive nämnderna i juni 2020.
Uppdraget innefattar:
• Sammanställning av relevanta erfarenheter i staden
kring samnyttjande av park för förskola
•

Exempel på hur andra jämförbara kommuner arbetar
med samnyttjande av park för förskola

•

Översikt över relevant forskning

•
•

Utvärdering av tre förskolor i Malmö där samnyttjandet av park är ett betydande inslag i verksamheten
Sammanfattande analyser

•

Slutsatser

•

Förslag till fortsatt arbete och utredningar

Uppdraget redovisas:
• PM (denna rapport)
•

Bilagor: ”Utvärdering av samnyttjande av park för tre
förskolor i Malmö” samt ”Forskningsöversikt”

•

Godkännes i FSKN, TN, SN, SBN, samt därefter KF

Syfte

Syftet med uppdraget har tolkats som att utvärdera möjligheten att revidera normen avseende samnyttjande av park
för förskola, med intentionen att öka samnyttjande av
park för förskola.
Detta innefattar att utreda förutsättningarna för samnyttjande, och då särskilt att lyfta de erfarenheter som redan
idag finns inom staden. Det ingår också att beskriva konsekvenserna av samnyttjande ur olika perspektiv, samt att
beskriva vilka ytterligare utredningar som behöver göras
om ett större samnyttjande än idag blir stadens framtida
inriktning för planering av förskolor.

1 Malmö Stads Budget 2020: Tillsammans för ett öppet och tryggare
Malmö
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Uppdraget har genomförts genom litteraturstudier, samtal
med tjänstepersoner i andra kommuner samt studerande
av andra kommuners styrdokument, studiebesök på förskola och samtal inom förvaltningarna om tidigare erfarenheter av samnyttjande. En forskningsöversikt har tagits
fram av anlitad forskare inom området, som även bistått i
utvärdering av förskolor nedan.
Tre förskolor som använder olika former av samnyttjande idag har studerats fördjupat. Barnens, personalens och
vårdnadshavarnas perspektiv på hur samnyttjandet fungerar i praktiken har inhämtats. Markförvaltare, fastighetsförvaltare och parkförvaltare har även fått delge sin syn på
hur det fungerar med samnyttjande vid de tre förskolorna
ur sina respektive perspektiv. Se en mer utförlig redovisning av detta under kapitel ”Fallstudier”, samt bilaga.
Slutsatser och förslag till fortsatt arbete har tagits fram av
arbetsgrupp och styrgrupp gemensamt.

Avgränsning av uppdraget och
terminologi
Stadens grönyta tolkas fortsättningsvis som allmän park,
uppdraget omfattar således inte samnyttjande av bostadsgård eller andra typer av samnyttjande. Med lekytor avses
friytor2 för lek och utevistelse som ingår i den dagliga förskoleverksamhetens utemiljö. Bedömningen av behov av
storlek för friyta görs inte inom uppdraget, utan begränsas
till fördelning av friyta mellan kvartersmark och allmän
park.

² Friyta för lek och utevistelse som begrepp omfattar enligt Boverkets publikation Gör plats för barn och unga: ”den yta som barnen kan använda
på egen hand vid sin utevistelse.” (…) ”Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är otillgängliga för barnen
och ingår därmed inte i friytan för lek- och utevistelse.”
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2 NULÄGE I MALMÖ

Nämndernas olika roller
På stadens mark är förskolenämnden beställare av nya förskolor utifrån behovsanalyser, medan tekniska nämnden
ansöker om detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden arbetar fram
detaljplaner och medger sedan bygglov i enlighet med
plan- och bygglagens process. Detta innebär att pröva om
platsen är lämplig för den föreslagna användningen, samt
att bygglovet följer detaljplanens regleringar och hänsynstagande enligt plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets
byggregler. Friytans storlek i förhållande till avsedd verksamhet är en del i bedömningen enligt PBL och de kommunala riktlinjer om friyta som antogs av stadsbyggnadsnämnden 2016.
Servicenämnden, i nära samarbete med förskolenämnden,
projekterar, ansöker om bygglov, tar fram bygghandlingar,
bygger och förvaltar förskolor som ägs av kommunen. Den
ekonomiska investeringen belastas servicenämnden som genom objektsgodkännande av kommunfullmäktige tilldelas
medel inom fastställd årlig investeringsram. Förskolenämnden har sedan ett hyresförhållande med servicenämnden där
hyresavtalet beslutas i respektive nämnd.

Cirka en fjärdedel av de kommunala förskoleverksamheterna bedrivs i lokaler som har en privat fastighetsägare. Samma riktlinjer som för kommunalt ägda lokaler gäller, men
för kommunen blir skillnaden att det inte krävs en investering för att bygga en byggnad. Hyran sätts i förhandlingar
där förskolenämnden är en av två parter på marknaden.
Förskolenämnden ansöker om att starta förskola till miljönämnden. Miljönämnden ger verksamhetstillstånd och är
tillsynsmyndighet för den fysiska miljön, vilket bland annat innebär att bedöma att byggnaden är lämplig utifrån
antal barn, samt att friytan som ska användas inte är förorenad och klarar bullerkrav med mera. Skolinspektionen
utövar tillsyn över den kommunala förskoleverksamheten.
För fristående förskolor blir förfarandet lite annorlunda,
men prövningarna av stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden är densamma. Det statliga tillsynsansvaret för
fristående förskolor åligger förskolenämnden.
Tekniska nämnden ansvarar för allmän plats där allmänna parker ingår. Tekniska nämnden är också ansvarig för
stadens fastighetsbestånd; för exploatering och försäljning
av mark. Mark som redan är ianspråktagen för kommunal
verksamhet förvaltas som regel av servicenämnden.
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Relevant lagstiftning och nationella riktlinjer

Hur förskolors friyta ska planeras och dimensioneras är i
stor utsträckning en fråga för varje kommun att ta ställning till. Lagstiftning och nationella riktlinjer ger ramarna, men kräver i flera fall lokala tolkningar för att kunna
omsättas till praktisk vardag. De huvudsakliga lagarna och
nationella riktlinjer som berör friytor för förskolan är:
•

Barnrättslagen (barnkonventionen)1

•

Plan- och bygglagen2

•

Diskrimineringslagen3

•

Läroplanen för förskolan4

•

Skollagen5

•

Miljöbalken6

•

Produktsäkerhetslagen7

•

Boverkets allmänna råd kring friytor8

Kommunspecifika riktlinjer

Friytor vid förskolor och skolor9 är det dokument som
förtydligar Malmö stads inriktning avseende förskolor och
skolors friytor. Det är också en beskrivning av hur Malmö
tolkar plan- och bygglagen (PBL) och de allmänna råden
tillhörande PBL. Riktlinjerna togs fram år 2016 av stadsbyggnadskontoret i samarbete med miljöförvaltningen, gatukontoret, fastighetskontoret, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen och är tänkta att användas som
stöd vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning, men
också för att i tidiga skeden kunna dimensionera nya tomter för förskola och skola. Enligt riktlinjerna ska friytan
uppgå till minst 30 kvadratmeter per barn med möjlighet
att pröva ner till 25 kvadratmeter per barn, om det råder
hårt exploateringstryck och det finns park inom 500 meter. Den sammanhängande ytan ska för förskolor med fler
än 60 barn uppgå till minst 2 000 kvadratmeter, samt att
+3 poäng i lekvärdesfaktor8 har uppfyllts vid bygglov för
att denna prövning ska vara möjlig. För förskolor med fär1 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
(2018:1197)
2 Plan- och bygglag (SFS 2010:900)
3 Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
4 Läroplan för förskola LPfö 18. Stockholm, Skolverket (2018)
5 Skollag (SFS 2010:800)
6 Miljöbalk (SFS 1998:808)
7 Produktsäkerhetslag (SFS 2004:451)
8 Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse
vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. BFS 2015:1
FRI.
9 Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Malmö – med syfte att nå en hög
lekkvalitet. (2011).
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re än 60 barn är det inte möjligt att göra avsteg från kravet
om minst 30 kvadratmeter per barn.
Riktlinjerna i Friytor vid förskolor och skolor innehåller
också andra bedömningar kring hur friytor vid skolor och
förskolor ska planeras och dimensioneras, bland annat
hur marken för skola och förskola ska regleras i detaljplan.
Boverkets allmänna råd anger att friytan inte senare bör
kunna tas i anspråk för annat ändamål, utan att ersättas
med friyta med likvärdiga möjligheter till varierande lek
och utevistelse. Detta har Malmö tolkat som att friytan
bör planläggas som kvartersmark för skoländamål (S Skola), vilket också är Boverkets rekommendationer specifikt
om planbestämmelser. Det innebär att såväl byggnad som
den friyta som krävs för verksamheten planläggs som kvartersmark. Att reglera friytan som kvartersmark innebär att
skolan eller förskolan har rådighet över ytan, och har rätt
att avvisa personer som inte bör vistas där.
Att friytan ska regleras som kvartersmark innebär att
Malmö i planeringen av nya förskolor endast i begränsad
omfattning arbetar med samnyttjande av park för förskola
som ett sätt att minska behovet av friytan på den egna gården. Det avsteg som medges - från minst 30 kvm till minst
25 kvm/barn - när park finns inom 500 meter - kan ses
som ett visst samnyttjande. Detta genom att utevistelsen
anses hänga ihop med ett större användande av närliggande park.
I Malmö stad finns det säkerhets- och trygghetsrutiner för
hur verksamheten ska förhindra att riskfyllda situationer
uppstår, vilka är samlade under namnet Trygg och säker
förskola.10 Det mest centrala arbetet kring att skapa en
trygg och säker förskola rör förskolans tillsynsansvar över
barnen. Tillsynsansvaret innebär att all personal på förskolan ansvarar för att varje barn får den tillsyn de behöver
utifrån barnets ålder, mognad och övriga omständigheter.
Varje förskola ska etablera rutiner för hur personalen kan
ha uppsikt över barnen, med hänsyn till barnens ålder, vistelsemiljö och om det finns barn i behov av särskilt stöd.
Vistelse utanför förskolans område ställer särskilda krav på
pedagogerna när det gäller tillsynsansvaret. Inför avfärd ska
alltid en riskanalys göras, där pedagogerna ska formulera
vilka risker som kan finnas på platsen som ska besökas och
vilka risker som kan finnas på vägen. Det ska vara dokumenterat vilka barn som är med på utflykten och inräkning av barngruppen ska göras löpande. Under utflykten
ska barnen alltid bära reflexvästar.
10 Trygg och säker förskola- säkerhetsrutiner för Malmös kommunala
förskolor (2020-08)
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Planering för kommande års
lokalförsörjning

Ekonomi vid nybyggnation av förskolor

Det har uppmärksammats att kostnaden för nya förskolor i Malmö ligger ovanligt högt. I detta sammanhang har
krav på en undre gräns för mått för friyta per barn pekats
ut som en faktor som begränsar hur många barn som kan
rymmas i varje enhet, och därmed påverkar kostnadseffektiviteten. Det är i dagsläget inte klarlagt i vilken mån detta
påverkar ekonomin i förhållande till andra kostnader som
belastar förskoleförvaltningen eller fristående förskolor när
nya förskolor ska byggas.

I Malmö finns idag tillräcklig kapacitet för att kunna erbjuda en förskoleplats till alla barn som förväntas önska
en. Däremot är det i vissa områden inte möjligt att erbjuda en förskoleplats nära hemmet. Det gäller framför allt
Hyllie - ett område vars underskott av förskoleplatser ger
avtryck i stora delar av staden.
Under perioden 2020-2030 förväntas en ökning om cirka
2 040 individer i åldrarna 1-5.11 Nedan visas hur planeringen ser ut för att möta efterfrågan på förskoleplatser.
Utbyggnadsprojekt, avvecklingar och fristående förskolor
är representerade i kapacitetstalet. Efterfrågan är generaliserad till 90 % av barnen mellan 1-5 år. Efterfrågan varierar över året, men framför allt finns det stora geografiska
skillnader inom staden.

TOTALT MALMÖ

Parker i Malmö

Trots att Malmö är känd som parkernas stad, erbjuder
staden betydligt mindre allmänt tillgänglig grönyta per
invånare än andra svenska storstäder.12 Därtill minskar
grönytorna räknat per invånare, sannolikt eftersom befolkningen ökar mer än det skapas nya grönytor (SCB Miljöbarometern).13 Malmö har därutöver en landsbygd som
är präglad av jordbruk och som är relativt otillgänglig för
rekreation.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Befolkningsprognos

22 875

22 785

22 785

22 875

23 075

23 318

23 716

24 126

24 581

24 980

Efterfrågan

20 557

20 476

20 476

20 557

20 737

20 956

21 314

21 683

22 092

22 451

Kapacitet

21 365

21 400

21 319

21 363

21 523

21 680

22 410

22 678

22 988

23 148

Balans efterfrågan
och kapacitet

1 272

924

843

806

786

724

1 096

995

896

697

Procentuell balans

6,2 %

4,5 %

4,1 %

3,9 %

3,8 %

3,5 %

5,1 %

4,6 %

4,1 %

3,1 %

Förutom befolkningsförändringar är det framförallt det stora behovet av att ersätta
befintliga lokaler som driver på förskolenämndens behov av utbyggnad.
Nedan visas planerade avvecklingar, sett till platser.
Planerade avvecklingar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20212030

Lokal med brister i
fysisk miljö/tillfälligt bygglov

-250

-326

-110

-321

-286

-160

0

0

0

0

1 453

Lokal som ej är
ändamålsenlig /till
grundskoleverksamhet

-332

-475

-158

-469

-337

0

-162

-50

0

0

1 983

Total

-582

-801

-268

-790

-623

-160

-162

-50

0

0

3 436

11 Förskolenämndens Lokalbehovsplan 2021-2035 (FSKF-2020-7444)

12 Grönplan för Malmö 2003.
13 Grönyta per invånare, SCB 2020
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Gröna ytor innebär hälsovinster för människor, och det går
inte fullt ut att ersätta kvantitet med en högre kvalitet. En
gröning på 2000 kvm kan uppskattas rymma en mindre
lekplats med lite omgivande grönska. För att det ska kunna försiggå flera aktiviteter samtidigt – till exempel lekplats
och lummig del med gräsyta för picknick - krävs större yta,
ca 5000 kvm. För att kunna rymma spontant bollspel och
lugna delar parallellt krävs ytterligare större ytor. Generellt kan man säga att det som kräver mest yta är karaktären ”lugn och ro” – och det är samtidigt en av grönytornas
största uppgift.
Att Malmös invånare får samsas om de relativt sett små
grönytorna, innebär att det är ett högt slitage på vissa parker. Andra parker har betydligt färre besökare, beroende
på läge och parkens innehåll. Parkerna i Malmö skiljer sig
mycket åt sinsemellan i hur väl de är placerade i förhållande till buller och luftföroreningar, och avstånd till bostäder. Det finns stora parker med mycket höga bullernivåer,
och som därför knappast kan leva upp till epitetet ”lugna
miljöer”, men också små skyddade gröna oaser.
Anspråken på Malmös parker är många. Förutom att vara
områden för rekreation ska parkerna också fylla en rad andra funktioner. Exempelvis behöver parker tillhandahålla
allt större ytor för dagvatten- och skyfallshantering. Detta
drivs på när staden i övrigt blir tätare och mer hårdgjord.
Malmö arbetar också med ”aktiva mötesplatser” – en utveckling av platser som ska öka möjligheterna för malmöborna att vara fysiskt aktiva på allmänna platser i staden.14
Dessa aktivitetsytor på allmän plats är ett komplement
till idrottsanläggningar och föreningslivets utbud. Andra
funktioner som tar parkmark i anspråk är till exempel: ytor
för hundrastplatser, lekplatser samt plats för odling.
Krav som ställs vid förskolors användning av park
Om en förskoleverksamhet tar yta i anspråk i allmän park
krävs enligt ordningslagen polistillstånd om ytan ska be14 Program för aktiva mötesplatser. Tekniska nämnden 2015
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lamras med någon form av utrustning eller avgränsas. I
polistillståndet sätter fastighets- och gatukontoret villkoren
för användningen. Kommunen tar ut en avgift för användning av marken, i enlighet med en taxa som fastställs av
kommunfullmäktige. Polistillståndet löper som längst på
fem år i taget, och är alltså tillfälliga och tidsbegränsade.
Om fast utrustning ska placeras ut så måste den tas fram i
samråd med fastighets- och gatukontoret så att den smälter
in i parkmiljön samt är godkänd och säkrad så att ingen
kommer till skada eftersom offentlig plats kan nyttjas av
allmänheten efter stängning. Generellt är fastighets- och
gatukontoret idag restriktiva till utplacering av fast utrusning och ser helst att all utrustning utformas så att den
kan tas in när verksamheten stänger för dagen. Ytor som
upplåts på allmän platsmark ska hållas rena och snygga enligt de villkor som sätts upp. Fastighets- och gatukontoret
ansvarar för övrig drift av ytorna.
Förskolor kan idag inte få tillstånd att stängsla in en del av
en park, men de kan likt förskolan Stock och Sten få markera en yta med slanor nere på marken så att gränsen blir
tydlig för barnen. De har exklusiv rätt att vara på platsen
genom sitt polistillstånd när de har öppet och kan då avvisa andra. Ingen annan kan få tillstånd för samma yta.
Det förekommer att förskolor använder offentlig plats tillfälligt i väntan på till exempel detaljplaneändringar eller
i väntan på nybyggnation. Dessa ytor är oftast inhägnade
och ytan sköts av förskolan förutom träd och buskar som
sköts av fastighets- och gatukontoret.
Skötsel av parker
Många parker tar i dag emot besök av förskolor och skolor, men det finns ingen samlad bedömning/översikt inom
staden gällande hur många eller vilka verksamheter som
använder vilka parker återkommande. Fastighets- och gatukontoret har inte någon speciell kategori av skötsel för
de ytor som används av förskolor, utan stadens skötselnivå
utgår från användningen i stort där de mest frekventerade
platserna sköts mest.
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Generellt gäller att vårdade parker och grönområden ska
tillgodose alla kommuninvånares behov av god miljö,
skönhetsupplevelser och ge möjlighet till rekreation. I regel förekommer det mer slitage om platsen för vistelse är
ytmässigt begränsad i kombination med ett högt besökstryck. Generellt förekommer även mer slitage på platser
som används ofta, till exempel vid populära lekredskap,
centrala ytor där många passerar, samt i slänter.
Skötseln i Malmö är indelad i två så kallade skötselnivåer,
dessa kallas skötselnivå A och skötselnivå B. A-ytorna har
en något intensivare skötsel än B-ytor, men samtliga ytor
ska uppvisa en god skötselnivå. Det som framför allt skiljer ytorna åt är åtgärdstiden efter upptäckt skada. A-ytor
skall vara åtgärdade inom högst två arbetsdagar och B-ytor
inom högst fem arbetsdagar.

Samnyttjande – på olika sätt
Majoriteten av förskolorna i Malmö har friyta tillräcklig
för sin verksamhet på egen tomt (minst 30 kvm per barn).
Det finns några exempel på förskolor i Malmö som helt
eller delvis hänvisar till parkmark för sin utevistelse för att
komplettera den egna utemiljön. En av dessa är Sjöhästens
förskola på Lugnet, som planerades som ett pilotprojekt
med i stort sett hela friytan förlagd till befintlig parkmark. Ett annat exempel är uteförskolan Stock och Sten
i Pildammsparken, även den med större delen av friytan
förlagd till parkmark och med en tydlig uteprofil för verksamheten. (I avsnitt Fallstudier utvärderas ytterligare tre
förskolor som använder parkmark för att kompensera för
en liten egen gård.)
Praktiskt samnyttjande idag handlar oftast om att förskolor besöker parker som ett komplement till den egna
gården, och ett omvänt samnyttjande - att förskolegårdar
ibland används efter verksamhetstid som lekplats för barn
boende i närområdet. Det finns också förskolor som delar
hela eller delar av gården med boende på en bostadsgård.

Även förskolor som har tillräcklig friyta enligt dagens riktlinjer använder stadens utbud av allmänna parker. Tillgången till lådcyklar och cykelkärror har markant förändrat rörelsemönstret och möjligheterna att röra sig över
större ytor och att vara ute under längre tider. Det finns
även fem särskilda förskolebussar som används för att de
förskolor som har sämre kvalitet på sin utemiljö och begränsade möjligheter att ta sig till naturområden i närheten, ska kunna kompenseras för detta genom att åka till
olika platser, i och utanför staden.
När nya förskolor planeras, placeras om möjligt förskolans
gård så att den ska kunna vara en tillgång för boende i området. Det är upp till förskolans verksamhet att avgöra om
det går att ha förskolans gård öppen för utomstående utanför verksamhetstid. Om möjligheten för allmänheten eller
boende att nyttja gården efter verksamhetstid är en förutsättning för projektet, regleras användandet i avtal mellan
fastighetsägare och hyresgäst (förskola).
Förskolegårdar har i kraft av sin storlek potential att hysa
kvaliteter utöver lekvärden. Det finns idag exempel på förskolor där delar av ytan utformats så att skyfall kan fördröjas – en funktion som även många parker hanterar idag,
och som kan förväntas öka med en tätare bebyggelse. Förskolegårdar skulle också kunna utvecklas för att hysa till
exempel en större biologisk mångfald, för att på så sätt än
mer än idag bidra till stadens ekologiska system. Liknande
kan sägas att om förskolegårdar utformas med till exempel
småbarnslek i fokus, finns inte samma behov av småbarnslek i intilliggande park. Dessa är exempel på samnyttjande
som i viss mån sker redan idag, och som har potential att
utveckla både förskolegårdar och parker, oavsett fördelningen av yta dem emellan.
Små förskolegårdar
Eftersom normerna för förskolornas friytor har förändrats
över tid, finns flera förskolor som idag inte anses ha tillräcklig friyta. Många verksamheter kompenserar för detta
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genom att på olika sätt organisera utevistelse i olika parker.
När verksamhetsförändringar av större karaktär, som förändring av barnantal motsvarande mer än 10 procent sker,
måste detta meddelas till miljönämnden.15 Miljönämnden
kan då ge föreläggande om utevistelse i park för att kompensera för den mindre egna gården.
Serviceförvaltningens erfarenheter när gårdens storlek är liten i förhållande till antal barn, är att innehåll och kvalitet
påverkas på flera olika sätt. Urvalet av lekutrustning, material och grönska minskar då man i första hand behöver
välja tåliga material. Grönytorna blir mindre eftersom de
inte klarar slitaget och lekvärdet minskar genom färre lekredskap och mindre lekbar vegetation. Dessutom minskar
rörelsefriheten och utmaningarna i leken.
Serviceförvaltningen ser också en risk för problem med
hög ljudnivå på små gårdar - när alla aktiviteter måste ske
på en och samma yta skapar det en stökig lekmiljö utan
möjlighet att gå undan till en lugn plats. En mer omväxlande lek och mer rörlighet ger upphov till mer utvecklingsmöjligheter hos barn. De tre zonerna - den vilda,
trygga och vidlyftiga - som bör finnas i lekmiljö för att
uppnå kvalitet, är svåra att uppnå om gården görs liten och
begränsad. På sikt blir en ökad drift även ett ökat underhåll, vilket kan behöva regleras i hyresavtalet. Där kan det
också behöva regleras hur kostnader för ytterligare slitage
hanteras, om till exempel gården används mer än vad som
var tänkt från början.
Sjöhästens förskola
Platsen för Sjöhästens förskola planlades med ny detaljplan
år 2011. Under denna perioden, och flera år efter det att
planen vann laga kraft, rådde det i Malmö stor brist på
förskoleplatser. Särskilt i centrala lägen, som Lugnet där
Sjöhästen är belägen, fanns det stora problem att hitta tillräckligt med förskoleplatser av god kvalitet och med tillräcklig friyta. Lösningen på denna platsen blev att en del av
en befintlig park planlades med byggrätt för förskola i två
plan. För större delen av den friyta som krävdes för att motsvara det förväntade barnantalet, hänvisades i detaljplanen
15 Starta förskola, Miljönämnden 2018
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till den befintliga parken. Den nya detaljplanen inkluderar
såväl allmän park som yta för förskola på kvartersmark. Planen reglerar en yta av knappt 1000 kvm som S1 – Förskola.
Övrig yta – ca 4900 kvm är reglerat som park.
Redan i planeringsstadiet var projektet avsett som ett pilotprojekt, vilket ledde till att projektet har utvärderats av
både gatukontoret och av förskoleförvaltningen. Att parken redan hade ett enkelt staket i gränsen mot gatan, gjorde att det ansågs lättare att även framgent omgärda parken
med staket, detta kan vara någonting som bidrog till att
parken ansågs passa som pilotprojekt.
Sjöhästens förskola flyttade in i sina nuvarande lokaler år
2014 och består av en förskolebyggnad i två plan, samt
en satellitavdelning som har sin verksamhet i bottenplan
på ett flerfamiljshus tvärs över gatan. Parken är inhägnad
med staket av säkerhetsmässiga skäl, men inom parken
finns inga fysiska avgränsningar som markerar förskolans
verksamhet utan förskolan och allmänheten nyttjar parken
på samma premisser även under verksamhetstid. Staketets
utformning skiljer sig från och är mer påkostat än ett vanligt staket runt en förskolegård – det ansågs som en viktig
detalj för att parken ska uppfattas som allmän.
Sjöhästen har inget polistillstånd eftersom de inte belamrar
eller tar ytan i anspråk, utan förskolan använder den utrustning som fastighets- och gatukontoret satt dit och förvaltar. Fastighets- och gatukontoret har heller inget avtal
med förskolan utan ytorna sköts på samma sätt som övriga
ytor i driftentreprenaden av samma klassning.
Fastighets- och gatukontoret har inte fått fler klagomål för
denna park än andra motsvarandet ytor i samma kategori. Det har heller inte framkommit att slitaget skulle vara
högre än normalt, men det kan också bero på att ansvarig
parkförvaltare förutsätter ett högre slitage, och därför ser
det som normalt.
I och med att förskolan var det första av sitt slag i Malmö, gjordes två undersökningar med boende i närområdet
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angående deras attityd till förskolan.16 Undersökningarna
utfördes av Malmö stad i samarbete med Ipsos år 2013 innan förskolan byggdes, samt 2016 - efter att förskolan
tagits i bruk. I den senare undersökningen framgick det att
sju av tio var positiva till förskolans placering och att verksamheten nyttjar parken. Vid undersökningen som gjordes
2013 var endast en av tre positiva till att förskolan skulle
byggas. Resultatet pekar således mot en positiv attitydförändring hos de boende i närområdet sedan förskolan tagits
i bruk. De positiva rösterna menar att det tillför liv och
rörelse till parken samt att det finns en förståelse för att
förskolor måste byggas även i centrala lägen för att täcka
behovet av förskoleplatser. De som är negativt inställda till
verksamheten menar å andra sidan att förskolan inte bör
ta upp så mycket plats på ett så pass centralt läge samt att
utevistelsen medför mycket buller och oljud vilket de menar kan vara störande.
Andra resultat som framkommit i en jämförelse mellan de
två undersökningarna är att känslan av att parken är till för
alla har minskat något, och det reflekteras i att färre besökte parken 2016 jämfört med 2013. Samtidigt upplever inte
förskolan att parken är deras, eftersom de inte har möjlighet att göra några förändringar i den fysiska miljön eller
lämna kvar pedagogiskt material eller lekutrustning. Båda
parterna måste således förhålla sig till varandra och deras
handlingsmöjligheter upplevs minska på grund av detta.
16 Boendeundersökning parken på Lugnet. Ipsos/Malmö stad, 2013 och
2016 samt Delad utemiljö på Sjöhästen, utvärdering pedagoger och vårdnadshavare. Förskoleförvaltningen

Uteförskolan Stock och Sten
Uteförskolan i Pildammsparken har funnits i parken sedan
tidigt 2000-tal. Sedan 2015 pågår ett arbete med att ta
fram detaljplan, för att verksamheten ska kunna beviljas
bygglov för ombyggt vindskydd och toaletter. Verksamhetens form med all utevistelse förlagd till park faller utom
ramen för de riktlinjer för friyta som stadsbyggnadskontoret använder. Men, eftersom verksamheten pågått länge,
har stadsbyggnadsnämnden gjort bedömningen att det är
lämpligt att planlägga så att verksamheten kan fortsätta
med långsiktiga planeringsförutsättningar.
Planarbetet har visat sig komplicerat. En stor fråga har
gällt hur det ska gå att visa att marken är lämplig som friyta – utan att markprover för eventuella markföroreningar
ska tas i parken som helhet. Det har varit en diskussion
kring omfattningen av provtagningen och en oro för vilka konsekvenser det skulle få för parken ifall föroreningar
hade påträffats. I det liggande förslaget till ny detaljplan
har mindre ytor för förskolans ”hemvister” provtagits –
inte för friytan eller parken som helhet. Dessa prover visade inte något behov av att sanera marken, varför markföroreningsfrågan nu anses löst.
En annan fråga har gällt de faciliteter som behövs - toaletter och rinnande vatten. Var kan toaletter anordnas för att
tillgodose behovet av rimliga avstånd för verksamheten,
utan att påverka parken negativt? Går det att dela toaletter med allmänheten, eller är det tillåtet att bygga toaletter
för en särskild verksamhet på allmän plats? Även vem som
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ska bygga, och sköta de små byggnaderna har krävt att de
berörda förvaltningarna kommit överens på annat sätt än
normalt.
Totalt består förskolan av sju avdelningar, varav tre avdelningar är förlagda utomhus där barn i åldrarna 3-6 år
går. Parkmiljön utgör således arenan för majoriteten av
den pedagogiska undervisningen. Till sitt förfogande har
dessa avdelningar två vindskydd och en mindre permanent byggnad (gamla brandstationen) som ligger placerade
i parken utan inhägnad friyta. Här finns förvaringsmöjligheter för pedagogiskt material samt tillgång till toaletter. Uteavdelningarna har även tillgång till en lokal vid
Bobergsängen där de börjar varje dag med frukost innan
de beger sig till parken. Här kan de också vistas vid hård
väderlek och vid längre tids kyla. De yngre barnen på förskolan huserar i en förskolebyggnad med tillhörande friyta
som är inhägnad och ligger i närheten av uteavdelningarnas vindskydd.
Förskolan har upplåtelse enligt ordningslagen, dvs polistillstånd där fastighets- och gatukontoret sätter villkoren.
Villkoren är framtagna tillsammans med ansvarig landskapsarkitekt på fastighet- och gatukontoret. Utrustningen
i parken är beställd av förskoleförvaltningen och är framtagen av Kommunteknik så att den smälter in i parken.
Utrustningen är godkänd och säkrad så att ingen kommer
till skada, eftersom det är en offentlig plats som kan nyttjas
av allmänheten även efter förskolans stängning.
Tillståndet för förskolan är villkorat med att ytan inte ska
hägnas in utan endast avgränsas smed slanor och liknande
liggande på marken. Förskolan får beställa flis som täcker
ytan. Förskoleförvaltningen ansvarar och sköter vindskydden och lekutrustningen.

14

Pildammsparken är en av Malmö största parker och med
sin varierande karaktär som präglas av skogsliknande ytor
med uppvuxen bok, stora gräsmattor som bildar öppna ytor, dammar och andra funktioner är det en av de
mest välbesökta parkerna i staden. Generellt är det därför många besökare för verksamheten att förhålla sig till.
Bland annat fick förskolan minska med en avdelning i
samband med bygget av Teaterlekplatsen i parkens norra
del, där förskolan tidigare hade verksamhet i en byggnad
som kallas Gula huset.
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3 OMVÄRLDSANALYS

Andra kommuner
Frågan om samnyttjande är av olika angelägenhet i olika
kommuner. I storstadsregionerna är tillgången på byggbar
mark låg och markpriserna höga, vilket gör det fördelaktigt
att bygga tätt och samnyttja olika ytor. I Malmö, Göteborg
och Stockholm återfinns liknande argument för samnyttjande där det beskrivs som en förutsättning för att kunna
erbjuda stadens invånare den service och närhet som är
nödvändig.
Göteborg

Göteborg stads rekommenderade riktlinje för friyta är 35
kvadratmeter per barn och friytan ska i första hand tillgodoses på den egna förskolegården. I de fall då det inte är
möjligt kan förskolan hänvisas till att använda närliggande
parkmark. Upp till 30% av friytan kan hänvisas till allmän
platsmark, vilket således betyder att friytan kan fördelas till
25 kvadratmeter på egen tomt och 10 kvadratmeter i park.
I samband med det pågående stadsutvecklingsprojektet
Älvstaden har samnyttjande av parkmark uppmärksammats särskilt. Här beskrivs samnyttjande som en nödvändig strategi då exploateringsområdet ligger i centrala Göteborg, annars bedöms avstånden i staden bli för stora och
önskad täthet skulle inte kunna uppnås. Del av den nya

park som planeras planläggs som kvartersmark, där kommunen är huvudman. På så vis har kommunen möjlighet
att teckna avtal med berörda förskolor.
Inom projektet Älvstaden har man arbetat med samnyttjande generellt, och visar i en egen utredning hur potentialen är stor för samnyttjande – särskilt av lokaler och men i
mindre grad av friytor.1
I Göteborg finns även exempel på parker där vistelse i park
för förskolor har underlättats genom staket runt lekplatser,
tillgång till toalett med skötbord samt förråd för förvaring
av lös lekutrustning och pedagogiskt material.
Stockholm

Stockholms stadskontor har tagit beslut att inte arbeta
med nyckeltal eller minimimått för friytan. Det har fått
som följd att i centrala lägen har förskolor väldigt små
friytor, så kallade utsläppsgårdar. På dessa finns alltså endast plats att samla barnen för att sedan gå iväg till parker
eller andra platser. I mer perifera lägen byggs förskolor
med mer generösa friytor.
1 Samnyttjande av offentlig service. Göteborgs stad 2017.
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Stockholm har betydligt mer park per invånare generellt
än Malmö, men i nybyggnadsområdena är parkandelen
troligtvis mer lik Malmö. Mätningar som gjorts på förskolegårdar i centrala Stockholm och i nybyggnadsområden
visar att majoriteten av gårdarna har mycket begränsad
friyta, långt under de föreslagna ytmåtten. Många förskolor måste därför förlägga sin utevistelse i stadens parker,
vilket i nybyggnationsområden, där tillgången på parkmark är lägre än i andra delar av staden, har lett till ett
omfattande slitage. Stadens hantering av friyta och problematiken med slitage har uppmärksammats nationellt.
Uppsala

I kommunen finns idag exempel på samnyttjande av
allmän park endast för några få förskolor, samtliga från
1970-90-talet. Dessa saknar egen gård eller har mycket liten gård och använder därför parker i närområdet som sin
utemiljö. Enligt samtal med tjänsteperson har det visat sig
att pedagogerna på dessa förskolor generellt tycker att det
fungerar bra att uppsöka parker, bättre än om man haft en
egen, trång och hårdgjord gård. De upplever att de arbetar
med större närvaro och engagemang när de aktivt tvingas
förflytta sig iväg till parker.
Kommunen har sedan 2011 haft riktlinje om 40 kvm friyta per barn vid planering av nya förskolor, men erfarenheter har visat att riktlinjen inte följts de senaste fem åren
och flera förskolor har fått gårdar med mindre än 20 kvm/
barn. Samtidigt ökar exploateringstrycket, framförallt i
Uppsala tätort, och frågan om samnyttjande av parkytor är
aktuell. I Östra Sala backe etapp 2 som är ett kommande
förtätningsprojekt kommer man därför att testa en ny variant: s.k. förskolepark. Detaljplanen (2017) möjliggör en
förskola i bottenvåningen i ett bostadskvarter, med friytan
uppdelad på tre olika platser: en egen utsläppsgård, en yta
uppe på taket och en yta tvärs över gatan (gångfartsgata)
för lek och rekreation, Y1. Den sistnämnda ytan är alltså
reglerad som kvartersmark, från att tidigare varit allmän
park. Ytan blir 1500 kvm, inhägnad och utformad för förskolans behov. Förskolan kommer genom arrendeavtal få
full rättighet till Y1-ytan, förskoleparken, under verksamhetstiden. Övrig tid kan den nyttjas av allmänheten, och
den ligger med gräns mot en allmän park, Näckrosparken.
Förskolan, som blir klar vintern 2021/22, kommer att betala för skötseln av förskoleparken.
Uppsala kommunstyrelse ska under hösten 2020 anta nya
riktlinjer om friytor för förskolor och skolor. Riktlinjerna
innehåller inga principer om samnyttjande av allmän park
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för förskolor. Här följer en sammanfattning av det viktigaste för förskolor:
•

Kvalitetskraven på förskolornas friytor gäller alltid.

•

Vid nylokalisering ska förskolor lokaliseras med närhet till grönområde - naturområde, stadsdelspark eller
kvarterspark. Om direkt närhet till grönområde inte är
möjligt kan i undantagsfall ett avstånd uppemot 300
meter accepteras.

•

Vad gäller friytans storlek delas staden in i tre zoner
med olika ytkrav, mellan 20 och 40 kvm/barn. Dessutom finns storlekskrav på den sammanhängande
ytan, 2000 – 3000 kvm, beroende på zon. För förskolor förlagda i kvarter delade med kontor eller bostäder
och med 80 barn eller färre gäller inte storlekskravet
på sammanhållen friyta, oavsett zon.

Linköping

Kommunen har sedan 2015 haft riktlinjer med ett storleksspann på friytor, beroende på zon/geografiskt läge i
kommunen. Riktlinjerna har omarbetats och de nya står
inför ett antagande i politiska nämnder under hösten
2020. I de nya riktlinjerna har principen om zonindelning
övergivits och istället ligger fokus på en definition av platsens förutsättningar. Här följer en sammanfattning av det
viktigaste:
Som utgångspunkt ska planeringen åstadkomma enheter
med minst 120 barn. Friyta 40 kvm/barn och minst 3000
kvm sammanhängande ska finnas. Det finns en prioriteringsordning att följa när man gör lokaliseringsutredningar. Det finns även förtydliganden om vad som räknas som
friyta, samt principer runt avsteg. Riktlinjerna medger
inte att delar av friytan förläggs till allmän park (samnyttjande av allmän park). Den främsta anledningen till det
är förskolors behov av att hägna in sina friytor och kunna
avhysa oönskade personer. Även slitage och därmed ökade
kostnader är en faktor. Istället tar riktlinjerna upp möjligheten att, liknande Uppsalas exempel, lösa förskolors friyta
genom att ta allmän park i anspråk och planlägga som
kommunägd kvartersmark för lek och rekreation. Detta
har redan genomförts i kommunen:
I Kv Daggkåpan finns en nybyggd förskola. Dp gjordes
2006. Här har en yta i parken vid Stångån planlagts som
Y1 – lek och rekreation. Förskolan nyttjar den med ensamrätt på vardagar dagtid och i övrigt är den tillgänglig för
allmänheten. Läget i stan är centralt men platsen var tidi-
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gare relativt oanvänd. Ingen debatt om ianspråktagande av
parkmark har förekommit, enligt uppgift från tjänsteperson.
I Kv Ormtjusaren är en förskola under byggnation. Dp
gjordes 2016. Tidigare har det funnits en mindre förskola
här, som formellt rymdes på fastigheten, men som i praktiken även använde den intilliggande parken. I och med att
förskolan ska bli större behövs mer friyta. Det löses genom
att en del av parken har planlagts som O1 – lek och rekreation. Likt kv Daggkåpan har förskolan ensamrätt till ytan
på vardagar dagtid genom arrendeavtal. Inte heller här har
protester hörts mot att projektet tar allmän park i anspråk.
Ytan kommer att få en upprustad lekplats som därmed ger
ett mervärde även till de närboende i området.

Forskningsöversikt
Forskningsöversikten finns att läsa i sin helhet i bilaga
”Forskningsöversikt”.
Sammanfattning

Det finns inte mycket forskning som specifikt handlar om
hur samnyttjande av parkmark i staden fungerar för förskolan. Detta är ett nytt forskningsområde. Forskare runt
om i världen pekar på att barn behöver få möjlighet att
röra sig och att vistas i natur, eller naturlik miljö. Det befrämjar både barnens hälsa, och motorisk, mental och social utveckling, samt deras lärande. Ju enklare det är att få
tillgång till utemiljön, desto oftare använder man den både
för motion, vidlyftig lek och för undervisning.

Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik
och utbildningsstudier och Stockholms universitet, Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, håller för närvarande på att starta ett treårigt projekt (2020-2023) med
titeln ”Hela staden som förskolegård.”
En kortfattad internationell utblick ger några exempel från
Danmark, Spanien och USA. I Danmark handlar det om
studier av förskolebarns användning av skogsområden och
lekparker. I Spanien har forskarna gjort studier av förskolegårdar i Baskien.
I USA finns ett omfattande centrum för forskning om
barns utemiljö, NLI Natural Learning Initiative. Ett exempel de presenterar är en skrift från City Parks Forum,
sammanfattar vad stadens parker kan betyda för barns utveckling, hälsa och identitet. Att stadens parker kan vara
en grund för att förstå staden - och i förlängningen den
demokratiska processen.
The Salzburg Statement on the Child in the City Health,
Parks and Play – a Call to Action preciserar i åtta konkreta
punkter om hur städer kan anpassas efter barns behov.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet med utbildning av såväl
landskapsarkitekter, miljöpsykologer, landskapsingenjörer
och förvaltare har många forskare som arbetar med lekmiljöer och förskolegårdar i ett flertal projekt. Några exempel
tas upp i denna översikt. Skolhusgruppen gav ut en antologi om förskolans och skolans utemiljöer i samarbete med
Arkus och Movium, SLU.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Region Stockholm och Karolinska institutet har just påbörjat
en stor studie ”Rörelseprojektet” (2020-2021) där förskolebarns rörelse studeras.
Uppsala universitet har under perioden 2016-2019 bedrivit ett forskningsprojekt kring mobila förskolor och publicerat ett flertal rapporter och artiklar kring sina undersökningar.
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4 FALLSTUDIER

Utvärderingen finns att läsa i sin helhet i bilaga ”Utvärdering av samnyttjande av park för tre förskolor i Malmö”.
Sammanfattning

De tre förskolorna som ingår i fallstudien är Bastionens
förskola, Hyacintens förskola samt Stångbönans förskola. Dessa har valts ut eftersom de på ett eller annat sätt
använder allmän park som del av sin utevistelse. Alla tre
förskolor har en friyta som understiger 30 kvadratmeter
per barn och två förskolor har en mindre samlad friyta än
2000 kvadratmeter. Två av förskolorna är yngre än 10 år
och planerades för att samnyttjandet skulle vara en del av
den samlade bedömningen av behovet av friyta för förskolans barn.
För att få en fylligare bild av hur samnyttjande upplevs
i praktiken, täcker fallstudien flera olika perspektiv; barnens, personalens, vårdnadshavare, markförvaltare samt
parkförvaltare. För att fånga de olika perspektiven har
lämpliga metoder valts baserat på den specifika målgruppen.
Barnens perspektiv har inhämtats genom metoden
”Gåturer”. I fallstudien har en representant från arbetsgruppen gått runt tillsammans med förskolebarnen i de
miljöer som har studerats och analyserats. Metoden ger
barn inflytande och jämnar ut balansen mellan barn och
utredare eftersom det är barnen som bestämmer vad de
vill visa och berätta om. Att låta barn vara delaktiga och
uttala sig kring frågor som rör dem, är i linje med Barnkonventionens (Barnrättslagen) intentioner.
Personalens, parkförvaltare och markförvaltares perspektiv har inhämtats genom intervjuer och vårdnadshavare
har ombetts delta genom att besvara en enkät. För mer
utförlig information kring fallstudierna se bilaga.
Nedan följer en sammanfattning med slutsatser av utvärderingen av de tre förskolorna.
Stångbönans förskola

Eftersom friytans storlek inte uppnår 30 kvadratmeter per
barn gav miljöförvaltningen innan verksamhetsstart ett
föreläggande om att verksamheten behövde upprätta en
handlingsplan för utevistelsen för att de skulle godkänna det planerade barnantalet. Handlingsplanen godkändes, men innebär att mängden utevistelse på gården är
begränsad för samtliga avdelningar. Närheten till Hindby
hage beskrivs därför en stor tillgång för verksamheten,
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eftersom det skapar möjlighet att erbjuda barnen ett större
miljöutbud och längre utevistelse än vad som är möjligt
på gården. Av säkerhetsmässiga skäl önskar verksamheten
dock att skogsdungen i Hindby hage skulle avgränsas fysiskt och bli en del av förskolegården. Vidare beskriver
markförvaltaren att gestaltningen på gården hade kunnat
göras annorlunda för att minska driftsåtgärder och slitage.
Markförvaltarens insikter kring sambandet mellan gestaltning och slitage borde tillvaratas för att i framtiden undvika förskolegårdar med samma problematik som på Stångbönans förskola.
Hyacintens förskola

Närmiljön kring Hyacintens förskola har närmast optimala förutsättningar för att samnyttjas. Flera målpunkter kan
nås tryggt och säkert utan att komma i kontakt med trafikerade vägar. Kroksbäcksparkens storlek möjliggör även
en varierad karaktär med flera målpunkter, vilket skapar
ett rikt utbud för förskolan. Den drivna personalgruppen
är en stor anledning till att barnen får möjlighet att uppleva det rika miljöutbudet - utan dem hade barngruppen
varit förpassad till den mycket lilla förskolegården. Det
blir således en sårbar verksamhet och kvaliteten på barnens
utevistelse är beroende av att även pedagogernas efterträdare värderar besök i närmiljön lika högt och för traditionen
vidare.
Bastionens förskola

Bastionens förskolegård beskrivs som relativt välfungerande med ett varierat miljöutbud och slitaget kan ses
som normalt jämfört med andra förskolegårdar i samma
storlek. Trots att förskolan ligger granne med två av Malmös största parker är parkerna inte optimala besöksmål
för förskolan. Trafiken och kanalerna beskrivs som de två
största säkerhetsriskerna och utgör dessutom fysiska barriärer. Kombinationen gör därför att verksamheten föredrar
att som regel stanna på förskolegården där de kan erbjuda
barnen en högre grad av fri lek, endast vid enstaka tillfällen
söker förskolan upp andra miljöer vid utevistelse till exempel när barngruppen är mindre än normalt.
Analys fallstudier

•

Ett antal faktorer har identifierats som avgörande för
hur mycket och på vilket sätt närmiljön används av
förskolorna. Dessa är närhet till och innehåll i park,
trafik, antalet pedagoger och deras inställning till vistelse i park samt storlek och innehåll på den egna förskolegården.
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Översiktskarta som visar förskolornas placering i Malmö.

•

Av de tre förskolor som studerats är Hyacintens förskola de som samnyttjar park i störst utsträckning.
Det var även här personalens och vårdnadshavares erfarenheter av utevistelse i park var mest positiva. På de
två övriga förskolorna betonades vistelse utanför den
egna förskolegården i högre grad vara förknippat med
svårigheter att hantera barnens trygghet och säkerhet.

•

Vid vistelse i park begränsas barnens handlingsmöjligheter och rörelsefrihet i högre grad av pedagogernas
regler och tillsägningar än vid vistelse på förskolegården. Här spelar faktorer som förutsättningar i den
fysiska miljön, hänsyn till andra parkbesökare samt
pedagogernas möjlighet till att överblicka barngruppen in. I park måste barnen därför förhålla sig till de
muntligt uttalade regler som dikteras av pedagogerna. På förskolegården måste barnen alltjämt förhålla
sig till staketet som omger friytan, men inom den avgränsade ytan beskrivs förhållningsreglerna vara färre,
vilket är positivt för barnens fria lek och självbestämmande.

•

•

Samtliga förskolor uppger att de vanligtvis brukar vara
iväg på förmiddagarna, vilket innebär att alla använder förskolans lokaler och den egna förskolegården på
eftermiddagarna. Detta innebär att det finns ett behov
av en egen förskolegård eftersom det av praktiska skäl
är enklare att vistas där på eftermiddagarna än att vara
ute i parken. Samtliga förskolor menar att de gör på
detta vis för att underlätta hämtningen.

•

Ett visst mått av slitage förekommer på samtliga förskolegårdar och i samtliga parker. Slitaget har visat sig
vara högst på de förskolegårdar där den totala friytan
samt friyta per barn är lågt samt kring populär lekutrustning. I parkerna kan dock inget synligt slitage
hänvisas till att det är specifikt orsakat av förskolorna
som besöker dem.

Vistelse i andra miljöer än den egna förskolegården
innebär en rad säkerhetsrisker, inte minst nämns bilister som exempel. Samtliga förskolor i fallstudien har
därför upprättat rutinen att barnen måste gå samlat,
ofta hand i hand i ett led. Promenaden kräver full
uppmärksamhet av personalen och kan som resultat
upplevas som stressig och påfrestande.
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5 SLUTSATSER
Konsekvenser för verksamheten (barn, pedagoger,
verksamhet) när förskolans friyta helt eller delvis
förläggs till allmän park

•

•

•
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•

Utevistelse i park gör att barnens rörelsefrihet minskar
– de är mer beroende av personalens direktiv än på en
egen gård. Särskilt flickor blir mer försiktiga i miljöer
där man behöver ta hänsyn till andra besökare.

I vissa parker finns bättre förutsättningar än på många
förskolegårdar i Malmö att vistas och interagera med
naturlik vegetation – vilket är hälsobringande och utvecklande.

Konsekvenser för allmänheten när förskolan använder
allmän park som friyta

I vissa parker är karaktären sådan att barnen inte kan
påverka miljön, något som är viktigt om parken ersätter friyta på egen gård.

•

När förskolor besöker parker, händer det att allmänheten inte känner sig välkommen.

•

När förskolor besöker parker kan det öka tryggheten
i ett område som annars varit tillhåll för ljusskygga
verksamheter.

•

För att förskolan ska känna sig trygga med säkerheten
i en park förekommer det att förskolor har önskemål
om att sätta upp stängsel eller annat sätt att avgränsa ytan. Det skulle begränsa allmänhetens tillgång till
parken, vilket gör att det inte tillåts mer än undantagsvis idag.

Att förskolan besöker andra platser i Malmö är ett viktigt och integrerande arbete. Det ger barnen en bättre
kännedom om sin stad och ger dem möjlighet att se
andra människor och nya miljöer.

•

Om förskolan måste korsa vägar eller det finns andra
fysiska hinder, försvårar det samnyttjandet av parker i
omgivningen.

•

Att besöka parker eller andra utflyktsmål ger tillfälle
till fina diskussioner under promenader hand i hand,
och är ett bra sätt att främja språkutveckling.

•

De små barnen stannar ofta kvar på den egna förskolegården, när de större går ut på förmiddagen. På
eftermiddagen är det vanligt att alla är ute på gården,
för att hämtas av vårdnadshavare vid olika tidpunkter.
Den egna gården används därför mycket, även av förskolor som vistas ute i parker regelbundet.

•

När ytorna på den egna förskolegården är små i förhållande till antal barn, blir slitaget så stort att det är
svårt att etablera och upprätta vegetation, vilken kan
få till följd att gården blir hårdgjord i stor utsträckning. Gårdens generella kvalitet blir lägre.

•

De befintliga förskolor som redan har begränsad friyta
kan genom att på ett systematiskt sätt ta sig ut i stadens parker, förbättra kvaliteten och variationen på
utevistelsen.

•

För att utevistelse i park ska fungera som en daglig
modell, krävs engagerad personal och ledning. Det
kan vara svårt att upprätthålla rutinerna vid tex vikarier.

•

Att hänvisa till park för utevistelse är en känsliga planeringsmodell. Fungerar inte verksamheten som det är
tänkt, är man hänvisad till en alltför liten egen gård.

•

Forskning visar att det är lätt att tiden för friare lek,
rörelse och återhämtning kortas, när förskolan ligger
med något avstånd till friytan.

Foto: Jan-Erik Andersson

21

•

Det är sällan problem med alltför högt slitage när förskolor besöker parker, men det finns vissa platser som
är mycket populära och därför slits väldigt mycket.
Mindre parker riskerar att bli utsatt för ett större slitage.

Konsekvenser för kommunens långsiktiga planering,
organisation och ekonomi

•

När förskolor förlägger sitt behov av friyta till park
innebär det att det är svårare att på sikt garantera tillräckliga friytor för verksamheten.

•

Det krävs mer personal per barn när förskolan vistas i
park jämfört med att vistas på egen gård.

•

Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt för förskoleförvaltningen om fler barn kan knytas till varje förskola.
Idag är ofta friytan dimensionerande för hur många
barn som ryms på en förskola. Däremot är det inte
klarlagt hur dessa minskade hyreskostnader, räknat per
barn, kan vägas mot bland annat ökade personalkostnader, ökade kostnader för drift av små förskolegårdar,
och på sikt ökade kostnader för drift av stadens parker.
Samnyttjande av park kräver att bedömningar görs i
fall till fall, beroende av förskolans läge och storlek,
men också av parkens karaktär och kapacitet. Även
bedömningar av bullernivåer och eventuella markföroreningar behöver göras från fall till fall. Det innebär
att det med samnyttjande blir ett större moment av
bedömning när både förskolegård och park ska bedömas, och det kan göra det svårare att ge förutsägbara
besked i planeringens olika skeden.

•

•

För att samnyttjandet ska kunna genomföras, behöver
det arbetas in i hela processkedjan från detaljplan till
bygglov och tillståndsprövning. Nya samarbetsformer
behöver utarbetas.

•

Om samnyttjandet resulterar i att staden som helhet
får en mindre andel grön mark, finns det sannolikt
funktioner som går förlorade. Detta gäller behov av
ytor för dagvatten- och skyfallshantering, men också
ekosystemtjänster som luftkvalitet, lokalklimat och
biologiska mångfald.

Summering

Lämpligheten av att planera för del av friytan förlagd till
parkmark hör ihop med bedömning av närhet till park,
parkens storlek och lämplighet, och den egna gårdens förutsättningar att fungera som huvudsaklig friyta. Den egna
gården används trots allt mycket, för de yngre barnen och
ofta för alla barn under eftermiddagen.
Det finns flera fina exempel på förskolor som samnyttjar
park på ett sätt som utvecklar verksamhetens kvalitet. Det
går däremot inte att med det underlag som arbetet funnit
hitta övertygande belägg för att fördelarna med samnyttjande av park för förskola (med syfte att minska behovet av
friyta på egen gård) överväger nackdelarna. Om man trots
det vill öka andelen samnyttjande, behöver flera andra
aspekter utredas för att ge ett mer komplett beslutsunderlag.
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Förslag till fortsatt arbete
De nuvarande riktlinjerna (antagna i stadsbyggnadsnämnden) för friyta vid förskolor behöver
förtydligas så att det blir förutsägbart när det går
att hänvisa till närhet till park för att medge avsteg
till den lägsta nivån av friyta per barn som riktlinjen
medger. Detta är i linje med hur de gällande riktlinjerna är tänkta att fungera, och skulle innebära en
bättre förutsägbarhet i projekten och med likvärdig
kvalitet som idag för förskolornas friytor.
För att revidera riktlinjerna med syfte att nå ett
större samnyttjande än idag, behöver flera aspekter
utredas fördjupat i fortsatt samarbete mellan flera
förvaltningar och nämnder. Exempel på aspekter
för utredning är bland annat:

•

Ekonomiska konsekvenser – är det kostnadsbesparande för staden på kort och lång sikt att hänvisa till park
för större del av friytan än idag?

•

Driftsfrågor, avtalsfrågor och gränsdragningar behöver
utredas.

•

Hur kan säkerhetsfrågorna hanteras i allmän park?

•

Hur kan parker bedömas som friyta till förskoleverksamhet med de miljökrav som normalt ställs på en
förskolegård? (Miljöbalken: Buller, luft- och markföroreningar, hygien, säkerhet) Hur kan förutsägbarhet i planering och handläggning uppnås kring dessa
aspekter?

•
•
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Hur kan hygienutrymmen som toaletter och vatten
lösas på allmän plats?
Kartläggning av hur många förskolebarn som använder vilka parker och vilka parker som är lämpade för
förskolors utevistelse. Detta är viktig information,
dels för att kunna bedöma i vilka område det kan
vara aktuellt att hänvisa till samnyttjande, dels för att
verksamheten till vardags bättre ska kunna planera sin
utevistelse.

•

Hur kan allmänhetens önskemål om parkers innehåll
samsas med barns behov av mer oprogrammerade och
stökigare miljöer?

•

Hur påverkas fördelningen av andelen hårdgjord mark
i staden? Behöver fler och större allmänna parker skapas för att kompensera den minskade gröna ytan på
förskolegårdar?

•

Hur kan samnyttjandet säkras genom hela planeringskedjan och vidmakthållas under lång tid? Nya samarbetsformer behöver utarbetas, för att förhindra att
beslutsprocesser förhalas.
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INLEDNING OCH BAKGRUND

De tre förskolorna som ingår i denna fallstudie är Bastionens förskola, Hyacintens förskola samt
Stångbönans förskola. Dessa har valts ut då de på ett eller annat sätt använder allmän park som
del av sin utevistelse. Alla tre förskolor har en friyta som understiger 30 kvadratmeter per barn
och två förskolor har en mindre samlad friyta än 2000 kvadratmeter. Två av förskolorna är yngre
än 10 år och planerades för att samnyttjandet skulle vara en del av den samlade bedömningen och
behovet för förskolans barn.
För att få en fyllig bild av hur samnyttjande upplevs i praktiken täcker fallstudien flera olika
perspektiv; barnens, personalens, vårdnadshavare, markförvaltare samt parkförvaltare. För att
fånga de olika perspektiven har lämpliga metoder valts baserat på den specifika målgruppen.

Översiktskarta som visar förskolornas placering i Malmö.

METOD

Att som planerare fråga sig vad en förändring kan innebära för konsekvenser för ett barn, är att
ha ett barnperspektiv. Vill planerare sedan gå längre finns det metoder att ta till, passande för
olika åldrar, för att låta barnen ge sin syn på de planerade förändringarna. Det är att ta tillvara
barnens perspektiv (de Laval, 2015). För att fånga barnens perspektiv har därför metoden
”Gåturer” använts. I fallstudien har en representant från arbetsgruppen gått runt tillsammans
med förskolebarnen i de miljöer som har studerats och analyserats. Metoden ger barn inflytande
och jämnar ut balansen mellan barn och utredare eftersom det är barnen som bestämmer vad de
vill visa och berätta om (Cele, 2006). Att låta barn vara delaktiga och uttala sig kring frågor som
rör dem är sedan årsskiftet ett lagkrav då Barnkonventionen blev lag undernamnet
Barnrättslagen.
Personalens, parkförvaltare och markförvaltares perspektiv har inhämtats genom intervjuer och
vårdnadshavare har ombetts delta genom att besvara en enkät. För mer utförlig information kring
metoderna se nedan.
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Gåturer
Gåturmetoden är en metod när projektledare, brukare och förvaltare går runt tillsammans i den
miljö som ska studeras och analyseras. En god dialog mellan brukare och användare uppkommer
då. Gåturer med barn görs lämpligen tillsammans med förskole- respektive skolpersonal eller
andra vuxna som barnen känner (de Laval, 2014). I denna studie har gåtur använts som metod
för att generera kunskap och erfarenheter från barn gällande de platser som barnen vistas på
regelbundet under sin tid på förskolan.
Datainsamlingen genomfördes under augusti 2020. Gåturer genomfördes både på barnens
förskolegård samt i den närliggande parkmiljö som förskolan besöker. Pedagogerna fick
bestämma om gåturen skulle börja i parken eller på förskolegården, annars var barnen fria att visa
vad de ville och bestämma riktning för promenaden. Som tillbehör till gåturen fick barnen
använda två olika skyltar för att fysiskt kunna markera olika platser, en glad gubbe för de platser
de tycker bäst om och en ledsen gubbe för de platser de tycker sämst om. De platser och detaljer
som barnen valde att stanna vid under gåturen följdes upp av frågor utifrån en frågeguide för att
få större insikt kring barnens tankar. Frågorna följde ingen förutbestämd ordning utan valdes
beroende på situation och vad som ansågs vara lämpligt utifrån situationen.

De två olika typer av skyltar som användes under gåturerna.

Alla barn vars vårdnadshavare hade samtyckt till medverkan erbjöds att delta. Sammanlagt
genomfördes tre gåturer på tre olika förskolor. Antal barn som deltog varierade mellan de olika
förskolorna. De barn vars vårdnadshavare även hade godkänt fotografering och ljudupptagning
dokumenterades på detta vis under gåturen. De barn vars vårdnadshavare som inte godkänt
denna typ av dokumentering kunde också delta, men utelämnades på foton och vid
ljudupptagning. Syftet med fotografierna var att dokumentera de detaljer och platser som pekats
ut av barnen under gåturerna. Vidare varade gåturerna mellan 20 minuter och 90 minuter.
Efter varje dag i fält skrevs fältanteckningarna rent och ljudupptagningarna grovtranskriberades.
Fotografierna överfördes till en dator och lades i en mapp. I ett senare skede transkriberades
gåturer och intervjuer ordagrant. Även barnens icke-verbala handlingar transkriberades. För att
bearbeta den insamlade datan från gåturerna har sedan upprepade genomläsningar av de
transkriberade gåturerna och ljudupptagningarna gjorts. I de exempel som presenteras i denna
bilaga är transkriptionerna förkortade, för läsbarhetens skull. Till bilagans resultatdel har digitala
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kartor tagits fram för att utgöra ett visuellt underlag som redovisar de platser som barnen pekade
ut under gåturen.
Intervjuer
Intervjuer av den typ som genomförts med personal på de valda förskolorna faller under en
kvalitativ metod, då syftet har varit att få insikt i enskilda deltagares erfarenheter och åsikter
gällande samnyttjande av park för förskola. En kvalitativ metod innebär en låg grad av
standardisering, där deltagaren får svara fritt med egna ord och har möjlighet att ge en utförlig
beskrivning kring sin uppfattning gällande de frågor som ställs (Patel & Davidsson, 2019).
Samtliga intervjuer har utgått från en frågeguide och varit semistrukturerade. Det innebär att det
under varje intervju lämnats utrymme att välja lämplig ordning på frågorna, formulera följdfrågor
alternativt formulera helt nya frågor beroende på respondentens svar. Vid varje intervju fanns
även ett fysiskt kartunderlag över förskolan och närmiljön, vilken användes som stöd till
intervjun. Personalen fick möjlighet att fritt markera platser och vägar som förskolan använder.
Till bilagans resultatdel har digitala kartor tagits fram för att utgöra ett digitalt underlag som
redovisar de platser som personalen pekade ut under intervjun.
De ur personalen som medverkade på intervjuerna hade i förhand godkänt sin medverkan och
ljudinspelning av intervjun via det samtyckesformulär som skickats ut från arbetsgruppen för
rapporten via rektorn på respektive förskola. Information om att intervjun skulle spelas in gavs
till samtliga deltagare och deras samtycke inhämtades innan inspelningen påbörjades. Intervjuerna
spelades in med hjälp av en mobiltelefon och har transkriberats i sin helhet för att underlätta
analys och förhindra missuppfattningar och förhastade slutsatser. I de exempel som presenteras i
denna bilaga är transkriptionerna förkortade, för läsbarhetens skull.
För att bearbeta den insamlade datan från intervjuerna har en tematisk innehållsanalys gjorts,
vilket innebär att innehållet från intervjuerna sorterades utifrån ämnen och viktiga aspekter som
rör rapportens frågeställningar (Braun & Clarke, 2006). Samtliga intervjuer redovisas utefter dessa
teman i bilagans resultatdel.
Intervjuerna med parkförvaltare och markförvaltare för respektive område utgick även de från
frågeguider. Under intervjutillfällena lämnades utrymme att välja lämplig ordning på frågorna,
formulera följdfrågor alternativt formulera helt nya frågor beroende på respondentens svar.
Dessa intervjuer spelades inte in utan respondenternas svar sammanfattades i text kort efter
avslutad intervju.
Enkäter
I samband med det samtyckesformulär som skickades ut till barnens vårdnadshavare för att
godkänna sitt barns deltagande bifogades även en enkät med frågor. Enkäten var frivillig att svara
på och innehöll tre frågor med öppna svar kring vårdnadshavarens kunskap och inställning till att
förskolan dagligen vistas i parkmiljöer. Vårdnadshavarna fick samtyckesformuläret i fysiskt
pappersformat och fick fylla i vid en tidpunkt då det passade dem. Ifylld enkät lämnades sedan till
förskolans personal och vidarebefordrades sedan till denna bilagas utredare.
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UTVÄRDERING FALLSTUDIER

Stångbönans förskola
Stångbönans förskola ligger i området Gullvik i utbildningsområde Öster. Förskolan är byggd i
två plan och öppnade dörrarna för sin verksamhet 2014. Förskolan ligger vid Inre Ringvägen och
kringliggande bebyggelse är främst småhus och villor. I närliggande områden finns även diverse
verksamheter och industrier. På förskolan går vid tillfället då denna rapport skrivs 84 barn
fördelat över fyra avdelningar. Förskolegården ligger sydväst om förskolebyggnaden och har en
total areal på 1304 kvadratmeter, vilket innebär 15,5 kvadratmeter per barn.

Stångbönans förskolegård

Den närmsta parken är Hindby hage som ligger kloss intill förskolegården och består av en
skogsdunge med uppvuxna träd och ett underskikt av friväxande buskar, en lekplats och öppna
gräsytor. Hindby hage är cirka 7500 kvadratmeter.

Skogsdungen och lekplatsen i Hindby hage som ligger kloss intill Stångbönans förskola

Planeringsprocessen
Detaljplanen vann laga kraft år 2011. Fastighetens läge relativt nära de bullriga Inre ringvägen och
Ystadvägen har gjort att förskolans friyta måste läggas söder och väster om befintliga och nya
byggnader för förskolan. Denna ytan är mindre än friytan som antogs krävas för den planerade
förskolans verksamhet. Detaljplanen beskriver inte hur stor verksamhet som planerades, men vid
tidpunkten för detaljplanens framtagande var ambitionen för friytans storlek minst 30 kvm/barn.
Däremot bedömdes det i större utsträckning än idag i varje enskilt fall huruvida kompenserande
åtgärder var tillräckliga för att kompensera för en mindre friyta. Detaljplanen beskriver kort att
parken intill förskolan, Hindby hage, kan användas för friyta, och att detta varit en del av
planeringsprocessen.
7
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Personalens perspektiv
På Stångbönans förskola intervjuades två pedagoger som jobbar med förskolans äldsta barn som
är 4-5 år gamla. En av pedagogerna var även med vid gåturen.

Kartan visar förskolans närmiljö och de utmarkerade platserna har pekats ut av pedagogerna som de platser förskolan besöker mest. De
markerade vägarna är de vägar som pedagogerna brukar välja för att nå dessa platser.

Närmiljön
Anledningen till varför förskolan använder närmiljön vid utevistelse beskrivs under intervjuerna
vara den handlingsplan som rektorn för förskolan behövt upprätta. Då förskolegården inte
uppnår 30 kvadratmeter per barn gav Miljöförvaltningen ett föreläggande om minskat barnantal,
men handlingsplanen för hur utemiljön skulle användas gjorde att det planerade barnantalet
godkändes. Handlingsplanen anger att endast en avdelning i taget får vistas på gården och varje
avdelning har blivit tilldelad fasta tider för utevistelse. Att använda närmiljön beskrivs således av
pedagogerna som ett sätt att skapa en mer flexibel verksamhet och öka mängden utevistelse.
I regel är det främst de äldre barnen som går iväg och de yngre barnen stannar på förskolegården.
Förskolan har inga bestämda dagar eller tider när de brukar besöka parkmiljöer, men det brukar
ske några dagar i veckan och då brukar den äldre barngruppen vanligtvis vara iväg mellan 09:00
och 11:00. Det vanligaste besöksmålet är Hindby hage där förskolan brukar besöka skogsdungen
(1) och den intilliggande lekplatsen (2). Pedagogerna beskriver dessa miljöer som komplement till
förskolegården och att barnen uppskattar att vistas där. De övriga platserna på kartan brukar
besökas när pedagogerna upplever att det finns lite extra tid eller att syftet med utevistelsen är
8
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just att utforska andra platser i närmiljön. Vidare nämner pedagogerna att deras utflyktsmål i viss
mån begränsas av den kringliggande infrastrukturen, då det är flera stora vägar som skapar
barriärer och utgör både ett fysiskt och mentalt hinder för att till exempel utforska områden
utanför Gullvik. Pedagogerna nämner även att den längsta sträckan de brukar gå tar cirka 15
minuter, annars tar promenaden för mycket tid och det planerade pedagogiska innehållet då inte
hinns med.
Förskolegården
Pedagogerna menar att deras verksamhet påverkas väldigt mycket av den handlingsplan som
finns angående vilka avdelningar som får vistas på gården och när. De båda tycker att det hade
varit bättre om de var fria att använda gården när de vill.
Tillsynsansvar vid vistelse i park
I regel brukar pedagogerna på Stångbönans förskola vara stationerade på fasta platser under
vistelse i park. Pedagogernas position väljs ut beroende på platsens förutsättningar samt där de
upplever sig ha bäst möjlighet att överblicka barngruppen. På grund av detta ger pedagogerna
uttryck för att både den pedagogiska verksamheten och interaktionen med barnen blir lidande.
Men de upplever inte att det finns något annat alternativ då de det anses som alldeles för riskfyllt
att lämna de tilldelade platserna. Mot denna bakgrund önskar pedagogerna att skogsdungen i
Hindby hage skulle bli en del av förskolegården så att både barnen och pedagogerna skulle kunna
få ut så mycket som möjligt av sin utevistelse.
Barnens frihetsgrad
Pedagogernas fasta positionering vid vistelse i park begränsar hur stor yta barnen får att röra sig
på. Trots det anser pedagogerna att parkens storlek gör att barnen har gått om plats att röra sig
över. I skogsdungen finns det även gott om löst material som till exempel kan användas vid
kojbygge, här är barnen fria att lämna kvar spår från sin lek och komma tillbaka vid ett annat
tillfälle och återuppta sin lek.
Skötsel och renhållning kopplat till trygghet
Pedagogerna påpekar att Hindby hage används som en plats för boende i närområdet att dumpa
trädgårdsavfall i, vilket de anser påverkar platsen negativt. Den närliggande parken anses i större
utsträckning som ren och fri från skräp.
Personalgrupp
Pedagogerna beskriver att verksamheten påverkas vid frånvaro av ordinarie personal. Om det är
en vikarie från vikariebanken väljer de i regel att inte lämna förskolegården eftersom de då inte
känner sig trygga med att lämna förskolans område. Är det däremot någon från
bemanningsteamet är chansen större att de ger sig ut i park, men det beskrivs inte vara en garanti
för att besök i park blir av.
Övriga parkbesökare
Förskolan upplever inte att Hindby hage används av några andra under verksamhetstid så
verksamheten påverkas således inte av andra besökare.
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Barnens perspektiv
Förskolegården

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.

Gåturen på Stångbönans förskola genomfördes en onsdagsförmiddag och fyra barn deltog
tillsammans med en pedagog. Gåturen varade runt 40 minuter. Barnen som deltog tillhör den
äldsta barngruppen och är 4-5 år gamla. Gåturen började på gården och efter de blivit instruerade
vad de skulle göra tog det inte lång tid innan barnen var spridda över hela gården. Ett barn var
särskilt övertygad om att hon hade hittat en bra plats och ropade till sig resten av barngruppen.
Hela gruppen samlades då kring en kompisgunga och tre av dem placerade ut sin glada gubbe
där. Lika snabbt som barngruppen samlats, spriddes de ut igen på jakt efter nya platser. I snabb
takt avhandlades de platser som barnen tyckte var bäst att leka på och dessa inkluderade
sandlådan, två fotbollsmål, ett litet buskage, ett par lekstubbar och några bänkbord. Sedan blev
det svårare för barnen att hitta fler platser och de samlades kring ett lekhus som de klättrade upp
på taket på. Pedagogen bad dem då komma ner igen, vilket visar på att de gjorde något som de
egentligen inte är tillåtna att göra. Det framkom då att barnen tyckte att det inte fanns något
annat ställe på gården där de kan klättra, vilket ledde till att en röd gubbe placerades där.
Scenariot som utspelades vid lekhuset visar på att barnens behov av spänning och utmaning inte
tillgodoses på gården och att deras handlingsmöjligheter begränsas av vuxnas tillsägelser.
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Parkmiljön

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.
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När vi gick ut från gården in till skogsdungen i Hindby hage (1) visste barnen precis vad de ville
visa. De sprang över stigarna fram till en plats där någon byggt en koja av plankor och lastpallar.
Någon hade även satt dit ett leksakskök av plast som barnen instinktivt började leka med.
Naturen som omgav barnen verkade inte intressera dem särskilt, då barnen efter besöket vid
kojan sprang ut ur skogen bort till den intilliggande lekplatsen (2). Pedagogen påpekade då att de i
vanliga fall måste hålla en kompis i handen och gå på led när de var utanför förskolegården men
att de gjorde ett undantag under gåturen eftersom barngruppen bara bestod av fyra barn och att
vi tillsammans var två vuxna. Väl vid lekplatsen pekades återigen gungorna ut som ett av de bästa
ställena att leka på, tätt följt av den stora klätterställningen som fanns där.
Inget av barnen ville placera någon röd gubbe på platsen utan lekte uppslukade av nuet vid
klätterställningen och ett barn vände sig till mig och sa “Ta min skylt, jag vill inte ha den! Jag vill
bara leka”, vilket väl beskriver det intresse som klätterställningen väckte. Pedagogen gav då sin
tolkning av situationen och förklarade “Barnen har så fin fantasi och fina idéer så jag upplever att
de tycker om de flesta platserna”. Kort därefter tjoade ett barn som befann sig på toppen av
klätterställningen “Jag är Mickey Mouse!”, vilket kan ses som en bekräftelse på att barnen
oberoende av den fysiska miljöns förutsättningar besitter förmågan att omsätta sin fantasi till lek.

Vårdnadshavarnas perspektiv
På Stångbönans förskola lämnades tre besvarade enkäter in. Samtliga svar uttrycker en önskan
om en gård med fler lekredskap som gynnar barnens nyfikenhet och motorik. Ett av svaren
beskriver gården som för liten och två tycker att gårdens storlek är okej.
Två av enkäterna har svarat på vilka platser som barnen brukar besöka utanför förskolegården,
varav båda nämner Hindby hage. Endast en enkät ger svar på vårdnadshavarnas syn på vistelse i
park och svaret är att det är bra för barnen att utforska nya miljöer man att det är starkt önskvärt
att förskolegården ska utvecklas för att möta barnens behov.
Parkförvaltarens perspektiv
I Hindby Hage finns lekplats och en plats med bänk, bord och papperskorg. Parken saknar
toalett. På denna lekplats förekommer inget onormalt slitage på utrustning eller växtlighet. Parken
sköts på samma sätt som övriga parker av samma typ, då det inte märks vara något onormalt
slitage. Lekplatsen besiktigas årligen och har tillsyn minst en gång varje vecka. Lekplatsen
används mer frekvent under de varmare årstiderna men det syns inte någon större skillnad på
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slitage beroende på årstid. Skogsdungen intill lekplatsen är en så kallad T0-yta, det vill säga trädoch buskbestånd, som får växa lite mer fritt. Belysning finns utmed GC-banan som skär igenom
parken men det finns ingen belysning särskilt för lekplatsen. Fastighets- och gatukontoret har inte
fått in några särskilda önskemål kopplat till förskolors användning av parken. Vid studiebesök på
Stångbönans förskola framkom dock önskemål gällande skogsdungen intill förskolan.
Önskemålen gällde någon form av avgränsning för att underlätta verksamhetens användning av
parken och då främst skogsdungen.
Markförvaltarens perspektiv
Stångbönans förskola har en liten gård med begränsat innehåll. Det finns en kompisgunga,
sandlådor, vattenlek och lekhus. Ett par stora träd ger en del skugga och några nyplanterade träd
kommer ge skugga på sikt. I övrigt är växtligheten begränsad. Slitaget på utemiljöns ytmaterial är
stort. En av anledningarna är att sandleken som sandlådor och lekhus är centralt placerat på
gården, tar upp en stor del av denna och används flitigt vilket gör att sanden sprider sig mycket
över dessa och omkringliggande ytor. Sand och annat löst ytmaterial sliter på exempelvis
gummiasfaltsytorna och gräsytorna. Gräsytorna är generellt slitna på gården och är på vissa ställen
obefintliga. Dessa jordstampade ytor får lätt vattenansamlingar då de blir kompakta och
nedsänkta. Detta ger även ökade driftåtgärder men kan också innebära problem i verksamheten.
Vattenansamlingar och kompakterad jord är dock inget ovanligt på en förskolegård och det kan
vara svårt att veta om detta helt eller delvis beror på gårdens storlek. Omkringflygande sand
skapar även en ökad drift med ökad städning men även att dagvattenbrunnar sätts igen. Denna
problematik hade kunnat förhindras med en större gård där t.ex. andra placeringar av brunnar i
förhållande till sandlek hade kunnat göras.
Utformningen av gården och val av material hade kunnat göras annorlunda för att minska ovan
nämnda driftåtgärder och slitage, men en begränsad yta kommer alltid innebära tuffa utmaningar
vid planeringen av en utemiljö som ska innehålla kvalitet.
Insikten om att slitaget är stort kan på sikt innebära att frågan om hur ett ökat underhållsbehov
ska hanteras måste lyftas till diskussion mellan hyresgäst och hyresvärd. I denna diskussion
behöver det även göras en utredning om utemiljön i stort för att kunna planera för en hållbar
drift men även ett underhåll som fungerar långsiktigt.
SAMMANFATTNING
Då friytans storlek inte uppnår 30 kvadratmeter per barn gav miljöförvaltningen innan
verksamhetsstart ett föreläggande om att verksamheten behövde upprätta en handlingsplan för
utevistelsen för att de skulle godkänna det planerade barnantalet. Handlingsplanen godkändes,
men innebär att mängden utevistelse på gården är begränsad för samtliga avdelningar. Närheten
till Hindby hage beskrivs därför en stor tillgång för verksamheten, då det skapar möjlighet att
erbjuda barnen ett större miljöutbud och längre utevistelse än vad som är möjligt på gården. Av
säkerhetsmässiga skäl önskar verksamheten dock att skogsdungen i Hindby hage skulle avgränsas
fysiskt och bli en del av förskolegården. Vidare beskriver markförvaltaren att gestaltningen på
gården hade kunnat göras annorlunda för att minska driftsåtgärder och slitage. Markförvaltarens
insikter kring sambandet mellan gestaltning och slitage borde tillvaratas för att i framtiden
undvika förskolegårdar med samma problematik som på Stångbönans förskola.
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Hyacintens förskola
Förskolan Hyacinten ligger i området Holma i utbildningsområde Väster. Förskolan har sina
lokaler i bottenplan på ett flerfamiljshus. Områdets bebyggelse är i huvudsak från början av 70talet och karaktäriseras av en byggnadsstruktur på tre till åtta våningar kring öppna bostadsgårdar.
På förskolan går vid tillfället då denna rapport skrivs 64 barn fördelat över tre avdelningar.
Förskolegården ligger väster om förskolebyggnaden och har en total areal på 354 kvadratmeter,
vilket innebär 5,5 kvadratmeter per barn.

Hyacintens förskolegård

Den närmsta parken är Krokbäcksparken som täcker en yta på cirka 0,2 kvadratkilometer. Parken
karaktäriseras av öppna gräsytor samt partier med större skogsdungar. Vidare finns det flera
målpunkter lämpliga för lek så som lekplatser, fotbollsplaner, nivåskillnader i form av
Krokbäcksparken.

Kroksbäcksparken

Planeringsprocessen
Förskolan har varit inrymd i de nuvarande lokalerna under lång tid. Detaljplanen från 1972
reglerar inte användningen förskola särskilt, utan man har i något skede tolkat att användningen
”bostäder” även kan inkludera förskola.
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Personalens perspektiv
På Hyacintens förskola intervjuades två pedagoger som jobbar med de äldsta barnen på förskolan
i åldrarna 4-5 år. Båda pedagogerna var även med under gåturen.

Kartan visar förskolans närmiljö och de utmarkerade platserna har pekats ut av pedagogerna som de platser förskolan
besöker mest. De markerade vägarna är de vägar som pedagogerna brukar välja för att nå dessa platser.

Närmiljön
Pedagogerna menar att verksamheten är beroende av att förskolan nyttjar sin närmiljö. Den
främsta anledning beskrivs vara den egna förskolegårdens storlek, där det lätt uppstår trängsel
samt att den innehållsmässigt har begränsade möjligheter att ligga till stöd för pedagogiska inslag
och de äldre barnens lek. Som resultat besöker de äldre barnen dagligen parker och andra
målpunkter i närområdet. Generellt brukar de äldre barnen vara iväg mellan 09:00 och 11:00, men
det är även vanligt att de är borta längre om de besöker en plats som ligger längre bort. Det är
vanligt att pedagogerna tar med sig pedagogiskt material från förskolan när de ger sig ut.
Det främsta besöksmålet för förskolan är Kroksbäcksparken (1-8), som pedagogerna
innehållsmässigt beskriver har mycket att erbjuda inom ett bra avstånd från förskolan. Där finns
även en offentlig toalett, vilket pedagogerna ser som en fördel. De beskriver också att det är
viktigt för dem att även visa barnen andra delar av staden och att de tar denna uppgift på största
allvar. Så förutom Kroksbäcksparken besöker de även koloniområden, bostadsområden, parker,
lekplatser med mera i andra stadsdelar. Pedagogerna nämner även att närområdet är väldigt
gångvänligt och att flera målpunkter kan nås utan att de behöver korsa en motortrafikerad väg,
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vilket gör området lättillgängligt. Pedagogerna förklarar att den dagliga vistelsen i parkmiljö gör
att barnen är vana att promenera och den längsta sträckan de har gått för att nå en plats är 6
kilometer. Under alla de utflykter som förskolan gör betonar pedagogerna att språket är en viktig
del, särskilt vid längre utflykter då barnens intresse hålls vid liv och energinivån bibehålls genom
dialoger om platser de passerar eller uppgifter barnen ska utföra på vägen.
Förskolegården
Personalen på förskolan beskriver gården som väldigt liten, men de ser det snarare som en fördel
än ett problem. De menar att det tvingar dem att vara kreativa och aktivt ge sig ut för att barnen
ska få stimulerande utevistelse. Men eftersom de visats på förskolegården på eftermiddagarna har
den ändå betydelse för dem. För några år sen skulle gården till exempel rustas upp, i samband
med det skulle de två uppvuxna träden på gården tas ner. En av pedagogerna motsatte sig detta
kraftigt och kämpade aktivt för att de skulle vara kvar, eftersom hon ansåg att de ger ovärderlig
skugga på en annars kraftigt solbelyst gård. Hennes engagemang ledde till att träden slutligen fick
vara kvar.
Tillsynsansvar vid vistelse i park
Barngruppen som de intervjuade pedagogerna har ansvar för är vana parkbesökare och
pedagogerna upplever inte att det är några problem med tillsynsansvaret när de vistas i park.
Genom att noga gå igenom hur långt bort barnen får röra sig när de är på en särskild plats och ett
tydligt ledarskap menar pedagogerna att barnen håller sig inom de angivna gränserna.
Pedagogerna menar att barnen sällan testar gränserna utan istället har för vana att be om lov ifall
de vill upptäcka något utanför den angivna gränsen.
Barnens frihetsgrad
Den av pedagogerna bestämda regeln för hur stor yta barnen får röra sig på vid de platser de
besöker begränsar barnens rörelsefrihet. I Kroksbäcksparken brukar förskolan återkommande
besöka ett antal större skogsdungar, där de ges möjlighet att leka med löst naturmaterial som till
exempel kan användas till kojbygge. I skogsdungarna är barnen fria att lämna kvar spår från sin
lek och ges därmed möjlighet komma tillbaka vid ett annat tillfälle och återuppta sin lek.
Skötsel och renhållning kopplat till trygghet
Pedagogerna upplever att Kroksbäcksparken hålls ren. De upplever att det skett en förbättring de
senaste åren och att skötsel- och renhållningsarbetare har en hög närvaro i parken vilket skapar
trygghet. Tidigare kände sig pedagogerna i större utsträckning otrygga med att låta barnen leka i
buskage och dungar eftersom det var vanligt att andra parkbesökare hade lämnat skräp och
liknande efter sig.
Personalgrupp
De intervjuade pedagogerna ser stora värden i utevistelse och är en drivande kraft bakom de
dagliga besöken i närmiljön. Den planerade verksamheten bygger till stor del på vistelse i park
och det är därför få faktorer som har makt att förändra detta. Om någon ur personalen skulle
vara sjuk och ersättas med en vikarie försöker de i så stor utsträckning som möjligt fortsätta följa
det planerade innehållet, vilket även inkluderar parkbesök.
Övriga parkbesökare
Förskolan upplever generellt inte att övriga parkbesökare påverkar hur förskolan använder
parken förutom vid vissa platser som är mer populära, till exempel Äventyrslekplatsen.
Pedagogerna uttrycker att de då väljer en annan plats men detta beskrivs inte som något problem.
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Barnens perspektiv
Parkmiljön

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.

Den torsdagsmorgon som gåturen genomfördes var det två pedagoger på plats och en barngrupp
på 12 barn. Gåturen tog runt 120 minuter. Barnen tillhör de äldre på förskolan och är mellan 4-5
år gamla. Personalen fick själva bestämma hur många av barnen som skulle vara med på gåturen
och de avgjorde att samtliga barn skulle följa med eftersom de bedömde att det inte var möjligt
att dela gruppen när de bara var två närvarande från personalgruppen. För att gåturen skulle bli
enklare att genomföra logistiskt hade pedagogerna valt att i förhand prata med barnen och
tillsammans valt ut vilka platser de ville visa. Utanför förskolans entré instruerade pedagogerna
barnen att de skulle ställa sig i ett led för att sedan delas in två och två. Indelningen tycktes göras
utifrån perspektivet att de skulle kunna gå tillsammans utan att börja tjafsa eller stimma. Barnen
fick sedan instruktionerna att de var tvungna att hålla sig till sin plats i ledet samt hålla sin
tilldelade kompis i handen under promenaden. Pedagogerna placerade sig sedan längst fram
respektive längst bak i ledet, även dem med ett barn i vardera hand.
Barnen höll sig på det stora hela till de instruktioner de fått av pedagogerna att hålla sig i ledet,
med undantag för några få gånger. Vid dessa tillfällen var pedagogerna uppmärksamma och bad
barnen återgå till sina platser omgående och återigen hålla varandra i handen. När vi sedan nådde
de olika målpunkterna fick barnen lov att släppa händerna och röra sig mer fritt. Vid varje plats
uttalade pedagogerna en muntlig regel om hur långt barnen fick lov att röra dig. Oberoende av
vilken plats vi besökte var alltid kravet att de inte fick visats för långt bort och att de hela tiden
skulle se en vuxen.
Barnen var blygsamma med att placera ut de olika gubbarna, i regel sattes de bara ut om något
barn hade en särskilt stark åsikt om en plats. Vidare hade ett par av platserna namngetts efter
funktion eller visuella attribut, till exempel Bananlekplatsen som fått sitt namn efter en
lekställning med rutschfunktion av gul plast som ett barn förklarade “ser ut som en banan” samt
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Snurrlekplatsen som fått sitt namn efter en cykelkarusell som snurrar när barnen trampar på
pedalerna. Denna företeelse kan ses som ett tecken på att det är miljöer som barnen är vana att
röra sig i. De namngivna platserna tilldelades i regel även en glad gubbe.
Överlag lockades barnen mest till de platser med fast lekutrustning och när vi befann oss vid
dammen uttryckte flera barn att de ville gå vidare till en lekplats istället. Det märktes även tydligt
på barnens kroppsspråk och spring i benen när vi väl kom till sådana platser att de inte kunde
hindra sig från att börja leka. Vid puckelfotbollsplanen började nästan hela gruppen instinktivt
springa upp på ”pucklarna” för att sedan snabbt rulla ner.
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Förskolegården

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.

Under gåturen på den egna förskolegården var det en samstämmig grupp som nämnde att
cyklarna var det bästa att leka med, trots att de inte var framplockade vid tillfället för
platsbesöket. Barnen får nämligen bara använda cyklarna på vissa tider under tisdagar och
torsdagar, men trots det så var cyklarna i allra högsta grad närvarande i barnens sinne.
Vidare nämndes avsaknaden av lekutrustning och ytor som tillåter aktiviteter som att klättra,
gunga, springa, rulla och rutscha mm. som det sämsta på gården. När inte cyklarna är på plats är
barnen istället förpassade till mer stillasittande lek så som att leka i sanden eller spana efter
insekter.
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Vårdnadshavarnas perspektiv
På Hyacintens förskola lämnades elva besvarade enkäter in. Majoriteten av svaren visar på
uppfattningen från vårdnadshavare att förskolegården är liten i sin storlek. Ett svar beskrev
förskolegårdens storlek som ganska bra. Vidare uttryckte ungefär hälften negativa aspekter av
gården, där ibland nämndes att det inte finns tillräckligt med lekutrustning för barnen att leka
med samt att den upplevs som sliten och skräpig. Ett svar beskrev dock gården som städad och
fin samt att det finns mycket att leka med.
Vårdnadshavarna var även relativt samstämmiga om att de upplever det som positivt att barnen
besöker parker. I enkätsvaren beskrivs besök i park bland annat som lärorikt och utvecklande för
barnen samt att det är bra att de får uppleva nya platser. Vårdnadshavarna tycks ha god kunskap
om vilka platser förskolan brukar besöka, i enkätsvaren nämns över tio olika platser. Den mest
nämnda är Äventyrslekplatsen. Endast ett enkätsvar gör gällande att hen inte vet vilka platser
barnen brukar besöka tillsammans med personal.
Sammanfattningsvis framträder en positiv syn fram från vårdnadshavare att förskolan nyttjar
närliggande parker. Parkvistelsen tycks även uppfattas som ett viktigt komplement till den egna
förskolegården, vilken majoriteten anser är liten och saknar tillräckligt med lekutrustning. Trots
att förskolan brukar vistas på ett stort antal olika platser tycks vårdnadshavare vara
välinformerade och kännas vid ett stort antal utav dessa. Detta tyder på en bra kommunikation
mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Parkförvaltarens perspektiv
I Kroksbäcksparken finns lekplats, toalett, övrig allmän parkutrustning. Det finns inget synligt
slitage som kan hänvisas till att förskolor använder parken. Eftersom det inte syns något ökat
slitage så sköts parken på samma sätt som övriga jämförbara parkmarker. Kroksbäckparken i det
som kallas B-yta vilket innebär en något mindre intensiv skötsel och något längre åtgärdstid än till
exempel Slottsparken/Kungsparken. I Kroksbäcksparken finns temalekplatsen
Äventyrslekplatsen. Temalekplatserna har samma skötsel som övriga lekplatser. Dock är
underhållskostnaderna högre på grund av den påkostade och unika utrustningen. Slitaget i parken
är likvärdig med andra liknande parker i Malmö och slits på samma sätt som dessa också mer vid
bra väder då användningen är högre.
Markförvaltarens perspektiv
Markförvaltaren för Hyacintens förskola har vid upprepade tillfällen sökts men har inte varit
nåbar under projektet.
SAMMANFATTNING
Närmiljön kring Hyacintens förskola har närmast optimala förutsättningar för att samnyttjas av
förskola. Flera målpunkter kan nås tryggt och säkert utan att komma i kontakt med trafikerade
vägar. Krokbäcksparkens storlek möjliggör även en varierad karaktär med flera målpunkter, vilket
skapar ett rikt utbud för förskolan. Den drivna personalgruppen är en stor anledning till att
barnen får möjlighet att uppleva det rika miljöutbudet, utan dem hade barngruppen varit
förpassade till den mycket lilla förskolegården. Det blir således en sårbar verksamhet och
kvaliteten på barnens utevistelse är beroende av att även pedagogernas efterträdare värderar
besök i närmiljön lika högt och för traditionen vidare.
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Bastionens förskola
Bastionens förskola ligger i utbildningsområde Norr. Förskolans lokaler ligger vid Malmöhus
slott och förskolans byggnad har anor från mitten av 1600-talet. Efter renoveringar flyttade
verksamheten in i lokalerna 2014. På förskolan går vid tillfället då denna rapport skrivs 154 barn
fördelat över sju avdelningar. Förskolegården omsluter samtliga sidor av huset och har en total
areal på 2100 kvadratmeter, vilket innebär 14 kvadratmeter per barn.

Bastionens förskolegård

De närmsta parkerna är Slottsparken/Kungsparken, vilka tillsammans täcker en
sammanhängande yta på cirka 0,5 kvadratkilometer. Parkerna karaktäriseras av stora uppvuxna
träd, planteringar, offentlig konst och kanaler som slingrar sig fram genom landskapet. Vidare
finns det målpunkter som lekplatser, öppna gräsytor och ett rikt djurliv.

Slottsparken/Kungsparken

Planeringsprocessen
Anpassningen av byggnaderna och utemiljön till förskola skedde under 2013 och 2014, och
krävde särskild omsorg med hänsyn till den känsliga kulturmiljön runt Malmöhus slott.
Ombyggnaderna kunde göras med utgångspunkt i gällande detaljplan från 1968, men
bygglovsprocessen var relativt komplicerad, bland annat eftersom det krävdes många utredningar
som annars skulle gjorts i en detaljplaneprövning.
I samband med verksamhetsstart motsatte sig miljöförvaltningen det antal barn som
Förskoleförvaltningen planerat. Det ledde så småningom till att fallet togs upp i mark- och
miljödomstolen. Utfallet var att miljöförvaltningen inte kan begränsa antalet barn med hänsyn till
friytans storlek och med hänvisning till miljöbalken. Detta har fått till följd att miljöförvaltningen
inte längre ställer krav om specifika mått för friytan när verksamheter söker tillstånd.
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Personalens perspektiv
På Bastionens förskola intervjuades tre pedagoger som jobbar med barn i åldrarna 3-4 år. En av
pedagogerna som intervjuades var även med på gåturen tillsammans med förskolans förste
förskollärare.

Kartan visar förskolans närmiljö och de utmarkerade platserna har pekats ut av pedagogerna som de platser förskolan besöker mest. De
markerade vägarna är de vägar som pedagogerna brukar välja för att nå dessa platser.

Närmiljön
Förskolan har inga bestämmelser kring när de besöker parker utan pedagogerna menar att de ger
sig ut vid enstaka tillfällen. Förskolan har dock som rutin att introducera de olika barngrupperna
för att vists i parkmiljö stegvis. Från det att de fyller tre börjar de gå kortare promenader i
Kungsparken/Slottsparken. I takt med att barnen blir äldre blir promenaderna längre och
specifika utflyktsmål börjar planeras in att besöka under promenaden. De många trafikerade
vägarna som leder till parken och vattnet i kanalerna beskrivs som riskmoment och är också
anledningen till att utflykterna ofta har karaktären av promenader där barnen går tillsammans i
grupp än att de tillåts leka fritt i parken.
Vid de tillfällen då barngruppen som de intervjuade pedagogerna jobbar med går på promenad
brukar de vara iväg mellan 09:15 och 10:30. Resten av tiden spenderar de i förskolans lokaler eller
ute på förskolegården, det beskrivs som särskilt vanligt att vara ute på gården på eftermiddagarna
när personalgruppen är mindre.
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Det främsta utflyktsmålet är promenader i Slottsparken/Kungsparken (3-9), andra målpunkter
besöks mer sällan. Tiden som finns tillgänglig beskrivs som den främst avgörande faktorn för hur
långt bort förskolan tar sig. Pedagogerna menar att det är mycket tacksamt att ha parken så när
förskolan, då det finns så många olika delar och saker att upptäcka. I Slottsparken/Kungsparken
finns offentliga toaletter, men pedagogerna menar att de inte brukar använda dem, bland annat
för att behovet inte finns samt att de upplever att det inte känns tryggt.
Förskolegården
Pedagogerna uttrycker att de överlag är nöjda med gården och att den fungerar väl. En pedagog
uttrycker att gården är viktig då den underlättar vid tillfällen då det är mycket barn i förhållande
till personal. Då kan barnen leka fritt samtidigt som personal över avdelningar kan hjälpas åt att
hålla koll på barngruppen.
Tillsynsansvar vid vistelse i park
Vid vistelse i park går pedagogerna noga igenom hur långt barnen får gå vid varje plats de
besöker samt att barnen alltid måste hålla sig i närheten av en vuxen. Pedagogerna ger uttryck för
att de ibland upplever att det är förknippat med stress att hålla koll på hela barngruppen.
Barnens frihetsgrad
Den av pedagogerna bestämda regeln för hur stor yta barnen får röra sig på vid de platser de
besöker begränsar barnens rörelsefrihet. Slottsparken/Kungsparken är dessutom en av Malmös
största parker och präglas av en prydlig karaktär med uppstammade träd och få friväxande
buskage, vilket pedagogerna menar skapar begränsade möjligheter för barnen att förändra miljön
eller lämna spår i form av kojor etc. Parken har även flera kanaler, vilka barnen av säkerhetsskäl
inte får tillträde till i sin lek.
Skötsel och renhållning kopplat till trygghet
Pedagogerna upplever att de ständigt måste vara på sin vakt då de vid upprepade tillfällen har
hittat föremål som kan vara skadliga för barn, tillexempel glasskärvor och drogrelaterade föremål.
Även de offentliga toaletterna i parken upplevs som otrygga då pedagogerna menar att de av vissa
personer används till annat än det tänkta ändamålet.
Personalgrupp
Pedagogerna beskriver att de inte känner sig trygga med att lämna förskolegården om någon från
den ordinarie personalen är borta. De påpekar dock att de uppskattar när personal ersätts av
bemanningsteamet eftersom de återkommer på regelbunden basis och känner både personal och
barnen. Vikarier från vikariebanken känner de sig inte lika trygga med i jämförelse.
Övriga parkbesökare
Förskolan upplever generellt inte att övriga parkbesökare påverkar hur förskolan använder
parken förutom vid vissa platser som är mer populära, till exempel Tåglekplatsen. Pedagogerna
uttrycker att de då väljer en annan plats på grund av att de upplever att det är svårt att ha översikt
över barnen om det är många andra som är där.
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Barnens perspektiv
Förskolegården

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.

Gåturen genomfördes på en onsdagsförmiddag och fem barn deltog tillsammans med två
pedagoger. Gåturen tog runt 70 minuter. Barnen varierade i ålder mellan 3-4 år. Gåturen på
Bastionens förskola började på den egna förskolegården och barnen bestämde själva vilka platser
de ville visa. Genomgående för gåturen, både på den egna gården och i parken, använde barnen
den gröna gubben mer än den röda gubben. I en jämförelse mellan de olika uppgifterna att peka
ut sina bästa ställen och sina sämsta ställen höll ett barn upp den röda gubben och uttryckte ”Den
här var tråkig, den andra var mycket roligare”.
Vidare visade sig gårdens varierade innehåll reflekteras i den mängd olika typ av platser som
barnen pekade ut som sina bästa ställen att leka på. Det varierade från platser där de kunde
klättra, springa, plocka frukt och bär, vistas mer enskilt och ställen kopplade till en viss typ av lek
som de återkommande brukar leka. Något annat som återkom var att barnen nämnde en karaktär
från ett populärt barnprogram vid namn Sommarskuggan, som de entusiastiskt diskuterade hade
flera olika gömställen runt om på gården.
Som det går att utläsa på kartan placerade barnen de röda gubbarna främst i ytterkanterna av
gården. Vid flera tillfällen kom vi således in på de olika typerna av staket som omger gården. Både
det höga smidesstaketet ut mot kanalen och det något lägre Gunnebostängslet ut mot gatan
väckte negativa känslor hos barnen.
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Parken

Gubbarna på kartan representerar de platser där barnen placerade sina skyltar under gåturen.
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När det sedan var dags att gå till parken samlade pedagogerna barnen och delade ut reflexvästar
samt placerade dem två och två i ett led. Sedan instruerades barnen att hålla sin tilldelade kompis
i handen och vara vaksamma nu när det var dags att gå ge sig ut bland biltrafik. Under
promenaden till parken var det flera bilar som körde förbi oss i relativt hög hastighet och
pedagogerna uppmanade barnen ännu en gång till försiktighet. Ett barn förklarar för mig att ”Vi
måste hålla i handen när vi går här och vi får inte gå där och där” och pekar på körbanan och en
parkering.
När vi sedan skulle passera ett övergångsställe kom två bilar körande och gruppen saktade in för
att invänta att bilarna skulle stanna, men båda bilarna fortsatte istället köra. Då påpekade ena
barnet att de lärt sig att de måste göra ”så och så” och visade med huvudet att man måste kolla
både höger och vänster innan man går över gatan. En pedagog frågar då vad som kan hända om
man går ut på körbanan utan att vara uppmärksam, då svarar ett av barnen ”Påkörd!” och ett
annat barn fyllde i ”Då dör man”. Denna sekvens tyder på att de pratat om farorna med biltrafik
tidigare och att barnen är medvetna om att de måste vara försiktiga.
När vi når parken och ett öppet gräsfält får barnen lov att släppa händerna och gå fritt, så länge
de höll sig i närheten av pedagogerna. Till en början fortsatte hela barngruppen att gå i ledet, men
ju längre in i parken vi kom desto mer löstes ledet upp. Till slut nådde vi vindmöllan, en plats dit
barngruppen ofta brukar gå, men när det var dags att placera ut skyltarna på platsen märktes det
att barnens energinivå hade sjunkit för det var inte många skyltar som placerades ut jämfört med
på förskolegården.
Barnen kom dock återigen in på barnprogramskaraktären Sommarskuggan och samtalade med
varandra kring huruvida han bor inne i vindmöllan eller inte. Dörrarna till vindmöllan var låsta
med hänglås, vilket intresserade ett par av barnen men som gjorde att vissa barn höll lite avstånd.
De som vågade sig nära placerade då ut glada gubbar eftersom de tyckte att det var spännande
och de som höll sig längre ifrån placerade ut röda gubbar då de tyckte att det var läskigt. På den
egna förskolegården var det inget av barnen som visade några tecken på att de tyckte att
Sommarskuggan var läskig utan alla knackade då glatt på förvaringslådor och dörrar där
sommarskuggan kunde tänkas gömma sig. Men i parken var det som sagt bara några barn som
med samma entusiasm närmade sig de låsta dörrarna och skrek efter Sommarskuggan. En slutsats
är att fler barn känner sig mer hemma och trygga på den egna förskolegården eftersom de
spenderar mer tid där än i parken och därför upplevs möjligtvis fantasifiguren för fler som
mindre läskig där.
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Vårdnadshavarnas perspektiv
På Bastionens förskola lämnades tre besvarade enkäter in. Båda svaren uttrycker att kvaliteten på
förskolegården är bra, den beskrivs som varierade och uppskattad av barnen.
Båda enkäterna nämner att förskolan brukar besöka Slottsparken/Kungsparken. En av enkäterna
har även nämnt flera av de andra platser som förskolan brukar besöka, denne önskar dock att
förskolan skulle besöka parkmiljöer oftare. Samma enkätsvarare önskar även fler målpunkter i
Slottsparken/Kungsparken som är lämpliga att besöka under vinterhalvåret samt att det skulle
finnas fler lekställen och nämner Folkets park som förebild.
Parkförvaltarens perspektiv
I Slottsparken och Kungsparken finns tre lekplatser, toalett samt övrig allmän parkutrustning.
Det finns inget synligt slitage som kan hänvisas till att förskolor använder parkerna. Eftersom det
inte syns något ökar slitage så sköts marken på samma sätt som jämförbara parkmarker.
Slottsparken/Kungsparken ingår i det som kallas A-yta vilket innebär att här bedrivs en intensiv
skötsel och snabb åtgärdstid på sådant som konstateras vara skadat. I Slottsparken finns
temalekplatsen Sagolekplatsen. Temalekplatserna har samma skötsel som övriga lekplatser. Dock
är underhållskostnaderna högre på grund av den påkostade och unika utrustningen.
Ytorna i parken används mer eller mindre såsom övrig parkmark i staden. Vid bra väder slits
ytorna i parken mer då de också brukas mer. Det har inte inkommit några särskilda önskemål till
fastighets- och gatukontoret kring parkerna från de förskolor som nyttjar den. Från allmänheten
har det främst kommit in synpunkter på skador av vegetation och liknande. Enligt ansvarig
parkförvaltare på fastighets- och gatukontoret så finns det en stor risk för beständigt slitage som
kan bli oreparerbart i parkerna om samnyttjandet blir för stort. Slottsparken och Kungsparken är
nationellt och kulturhistoriskt viktiga parker som är av betydelse för Malmös identitet. Det finns
dock områden i parkerna som lämpar sig mer för samnyttjade.
Markförvaltarens perspektiv
Bastionens förskola har 14 kvadratmeter friyta per barn. Det innebär att det är ett högre tryck på
gräsytor, lekredskap och material än på en förskola med 30 kvadratmeter per barn. Gården har
många sandlådor vilket gör att sand sprids ut och påverkar kringliggande ytor i form av högre
slitage. Gräsmattorna slits hårt av användningen och har svårt att återhämta sig. Förskolegården
är dock stor och har en hel del kvalitéer som tex stora ytor att springa på. Kanske storleken
kompenserar till viss del att slitaget inte blir lika påtagligt som på andra mindre gårdar. Frågan om
hur den stora belastningen på gården ska hanteras mellan hyresgäst och hyresvärd kan komma att
behöva utredas vidare.
SAMMANFATTNING
Bastionens förskolegård beskrivs som relativt välfungerande med ett varierat miljöutbud och
slitaget kan ses som normalt jämfört med andra förskolegårdar i samma storlek. Trots att
förskolan ligger granne med två av Malmös största parker är parkerna inte optimala besöksmål
för förskolan. Trafiken och kanalerna beskrivs som de två största säkerhetsriskerna och utgör
dessutom fysiska barriärer. Kombinationen gör därför att verksamheten föredrar att som regel
stanna på förskolegården där de kan erbjuda barnen en högre grad av fri lek, endast vid enstaka
tillfällen söker förskolan upp andra miljöer vid utevistelse till exempel när barngruppen är mindre
än normalt.
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ANALYS OCH SLUTSATSER
•

Ett antal faktorer har identifierats som avgörande för hur mycket och på vilket sätt
närmiljön används av förskolorna. Dessa är närhet till och innehåll i park, trafik, antalet
pedagoger och deras inställning till vistelse i park samt storlek och innehåll på den egna
förskolegården.

•

Av de tre förskolor som studerats är Hyacintens förskola de som samnyttjar park i störst
utsträckning. Det var även här personalens och vårdnadshavares erfarenheter av
utevistelse i park var mest positiva. På de två övriga förskolorna betonades vistelse
utanför den egna förskolegården i högre grad vara förknippat med svårigheter att hantera
barnens trygghet och säkerhet.

•

Vid vistelse i park begränsas barnens handlingsmöjligheter och rörelsefrihet i högre grad
av pedagogernas regler och tillsägningar än vid vistelse på förskolegården. Här spelar
faktorer som förutsättningar i den fysiska miljön, hänsyn till andra parkbesökare samt
pedagogernas möjlighet till att överblicka barngruppen in. I park måste barnen därför
förhålla sig till de muntligt uttalade regler som dikteras av pedagogerna. På förskolegården
måste barnen alltjämt förhålla sig till staketet som omger friytan, men inom den
avgränsade ytan beskrivs förhållningsreglerna vara färre, vilket är positivt för barnens fria
lek och självbestämmande.

•

Vistelse i andra miljöer än den egna förskolegården innebär en rad säkerhetsrisker, inte
minst nämns bilister som exempel. Samtliga förskolor i fallstudien har därför upprättat
rutinen att barnen måste gå samlat, ofta hand i hand i ett led. Promenaden kräver full
uppmärksamhet av personalen och kan som resultat upplevas som stressig och
påfrestande.

•

Samtliga förskolor uppger att de vanligtvis brukar vara iväg på förmiddagarna, vilket
innebär att alla använder förskolans lokaler och den egna förskolegården på
eftermiddagarna. Detta innebär att det finns ett behov av en egen förskolegård då det av
praktiska skäl är enklare att vistas där på eftermiddagarna än att vara ute i parken.
Samtliga förskolor menar att de gör på detta vis för att underlätta hämtningen.

•

Ett visst mått av slitage förekommer på samtliga förskolegårdar och i samtliga parker.
Slitaget har visat sig vara högst på de förskolegårdar där den totala friytan samt friyta per
barn är lågt samt kring populär lekutrustning. I parkerna kan dock inget synligt slitage
hänvisas till att det är specifikt orsakat av förskolorna som besöker dem.
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Bilaga 1

Frågor till förskolepersonal
Utevistelse:
Hur ofta går ni ut med barnen, på gården eller i en park?
Hur länge är ni ute i snitt?
Hur många barn tar ni med ut samtidigt? Ålder på barnen? Antal vuxna?
Tillämpar ni utomhuspedagogik?
Hämtning och lämning utomhus, förkommer det? Var i så fall?
Hur påverkar årstiderna utevistelsen? Mörker, kyla, halka?
Parkvistelse:
Vilken park/naturområde går ni oftast till? Hur ofta i snitt?
Vilken påverkan har de olika årstiderna för besöksfrekvens och användning?
Hur lång tid tar det att gå dit med barnen?
Markera på kartan vägen ni går, och markera om det finns problematiska passager längs vägen.
Kommentera vad ni har problem med.
Förbereder ni lekar och undervisning? Eller får barnen leka fritt? Hur kan vi spegla frihetsgraden
för barnen?
Vad tar ni med till parken? Matsäck, lekredskap, kläder, blöjor, hygienartiklar?
Hur fungerar det med toalettbesök?
Vad finns det för möjligheter i parken; klätterträd, snår, stora öppna gräsytor, berghällar, stora
stenar, möjlighet att bygga koja? Finns det en kulle som kan användas för pulkaåkning på vintern?
Eldplats och sittstockar runt om? (markera på kartan och kommentera) Vattenlek?
Vad finns det för lekanordningar i parken; sandlåda, klätterredskap, karusell, gunghästar, gungor,
labyrint, rutschkana, klättervägg? (markera på kartan och kommentera)
Finns det anordningar avsedda för personalen (och barnen); typ värmestuga, toalett, vatten,
grillplats? Finns redskapsskjul för förskolan? (Markera på kartan och kommentera)
Belysning under den mörka årstiden?
Förskolegården:
Är ni ute varje dag på förskolegården? Hur ofta?
Förbereder ni lekar och undervisning? Eller får barnen leka fritt? Hur kan vi spegla frihetsgraden
för barnen?
Vad finns det för möjligheter på förskolegården; klätterträd, snår, stora öppna gräsytor,
berghällar, stora stenar, möjlighet att bygga koja, vattenlek, hårdgjord yta för trehjulingar och
andra ”småfordon”? (markera på kartan och kommentera)

30

31

Vad finns det för lekredskap på förskolegården; sandlåda, klätterredskap, karusell, gunghästar etc.
(markera på kartan och kommentera)
Belysning under den mörka årstiden?
Cykelutflykter:
Hur ofta gör ni cykelutflykter?
Vart åker ni? Vilka parker/platser är bäst?
Blir det trängsel med andra förskolor?
Vad skulle ni önska för arrangemang i parkerna ni besöker för att det skulle vara optimalt?
Vilka årstider gör ni cykelutflykter?
Hur ser ni på säkerheten vid cykelutflykter?
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Bilaga 2

Frågor till förskolebarn
Var brukar ni leka? Vad leker ni? Gäller både förskolegården och parken.
Visa den/de bästa platsen/platserna och berätta vad som är bra där.
Visa den/de sämsta platsen/platserna och berätta vad som är dåligt med den.
Är det roligt att gå till parken? Vad kan ni göra där?
Hur långt får ni gå själva? Hur vet ni gränserna? Hur känns det?
Finns det lugna trygga platser där du kan leka lugnt? Platser där du kan springa?
Hur känns det när ni går till parken/lekplatsen?
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Bilaga 3

Enkätfrågor till vårdnadshavare
Vad tycker du/ni om kvalitén på förskolegården? Storlek på gården, lekredskap, slitage mm.
Vad du/ni vilken park eller andra platser som barnen brukar gå till tillsammans med personalen?
Om ja, i så fall vart?
Om ja på fråga 2, vad tycker du/ni om att barnen går till/vistas i parken? Har du/ni synpunkter
på parkmiljön där barnen vistas?
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Bilaga 4

Frågor till parkförvaltare
Vilken utrustning finns i parken? Lekplats, toalett, bänkar mm? Har det inkommit
önskemål om utrustning?
Framgår det att parkmarken nyttjas av förskolor? Synligt slitage?
Vilken typ av skötsel behövs för parkmarken som brukas av förskolor?
Vad slits och skadas? Växtlighet och/eller lekredskap? Typ av skador?
Innehåller parken någon temalekplats? Vad kräver den för skötsel?
Hur ofta gås den aktuella parken igenom? Hur ofta behöver parken ses över vid tätare
användning? Hur ser slitage och användning ut under de olika årstiderna?
Förekommer ovälkommen användning av utemiljön? Nedskräpning?
Hur hanteras säkerheten?
Vilken befintlig belysning finns i parken? Finns det behov av förbättringar?
Har vi fått specifika kundtjänstärenden/mail mm om parken från förskolor som nyttjar
den? Vilken typ av ärenden i så fall?
Har det inkommit synpunkter från allmänheten kopplat till att förskolor nyttjar parken? Vilka
synpunkter i så fall?
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Bilaga 5

Frågor till markförvaltare
Vilken typ av skötsel behövs för förskolegårdar som är mindre än riktlinjerna på 30kvm/barn?
Hur skiljer sig slitaget på en rymlig förskolegård resp en liten? Vilka typer av funktioner kan man
inte ha på en liten?
Vad slits och skadas? Växtlighet och/eller lekredskap? Typ av skador? Hur ser slitaget ut över
året?
Vilket typ av lekredskap finns på gården? Begränsas valet av lekredskap av gårdens storlek?
Har gården gröna ytor? Hur stor andel?
Hur ofta gås den aktuella marken igenom? Hur ofta behöver marken ses över vid tätare
användning? Hur ser slitage och användning ut under de olika årstiderna?
Förekommer ovälkommen användning av utemiljön? Typ nedskräpande verksamhet?
Har det varit skadegörelse?
Är gården låst efter verksamhetstid?
Hur hanteras säkerheten? Brandrisk?
Belysning på förskolegården?
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Forskningsöversikt
2020 09 17

sammanställd av Suzanne de Laval, Arkitekturanalys sthlm AB

Sammanfattning

Det finns inte mycket forskning som specifikt handlar om hur samnyttjande av parkmark i staden
fungerar för förskolan. Detta är ett nytt forskningsområde. Forskare runt om i världen pekar på
att barn behöver få möjlighet att röra sig och att vistas i natur, eller naturlik miljö. Det befrämjar
både barnens hälsa, motorisk, mental och social utveckling samt deras lärande. Ju enklare det är
att få tillgång till utemiljön, desto oftare använder man den både för motion, vidlyftig lek och för
undervisning.
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet med utbildning av såväl landskapsarkitekter, miljöpsykologer,
landskapsingenjörer och förvaltare har många forskare som arbetar med lekmiljöer och
förskolegårdar i ett flertal projekt. Några exempel tas upp i denna översikt. Skolhusgruppen 1 gav
ut en antologi om förskolans och skolans utemiljöer i samarbete med Arkus och Movium, SLU.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Region Stockholm och Karolinska
institutet har just påbörjat en stor studie ”Rörelseprojektet” (2020-2021) där förskolebarns rörelse
studeras.
Uppsala universitet har under perioden 2016-2019 bedrivit ett forskningsprojekt kring mobila
förskolor och publicerat ett flertal rapporter och artiklar kring sina undersökningar.
Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Stockholms
universitet, Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, håller för närvarande på att starta ett
treårigt projekt (2020-2023) med titeln ”Hela staden som förskolegård.”
En kortfattad internationell utblick ger några exempel från Danmark, Spanien och USA. I
Danmark handlar det om studier av förskolebarns användning av skogsområden och lekparker. I
Spanien har forskarna gjort studier av förskolegårdar i Baskien.
I USA finns ett omfattande centrum för forskning om barns utemiljö, NLI Natural Learning
Initiative. Ett exempel de presenterar är en skrift från City Parks Forum, sammanfattar vad
stadens parker kan betyda för barns utveckling, hälsa, identitet. Att stadens parker kan vara en
grund för att förstå staden - och i förlängningen den demokratiska processen.
The Salzburg Statement on the Child in the City Health, Parks and Play – a Call to Action preciserar i åtta
konkreta punkter om hur städer kan anpassas efter barns behov.

Forskning på SLU, landskapsarkitektur och miljöpsykologi

Forskning kring lekmiljöer och förskolegårdar finns främst att hitta på SLU Alnarp, Sveriges
lantbruksuniversitet institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.
Vid förfrågan till några av forskarna på SLU om forskning kring samnyttjande av parkmiljö
svarade Märit Jansson:
”Generellt finns mycket som tyder på att förskolor och andra verksamheter som har en bra
egen utemiljö också använder andra miljöer mer, att hela deras utemiljöanvändning blir
bättre. Anknytning till platser är viktigt, men också möjligheten att kunna påverka platser
fysiskt och verkligen leka där. De exempel jag har sett på skolor, inte förskolor, som delvis
delar miljö är platser där den delade miljön upplevs mer som skolans (genom planering,
design och förvaltning) och mindre som parkmark. Annars är risken stor för konflikter och
liknande. Vet inte hur det ser ut med forskningsrön där.”
1

http://www.skolhusgruppen.se
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Fredrika Mårtensson svarade:
”I min forskning har jag sett att barn som är beroende av vuxna för transport till
närbelägen skog istället för att leka på egen gård intill huset får betydligt lägre fysisk
aktivitet vid mätningar. Vår slutsats i detta projekt var att barns beroende av vuxna gör att
man måste vänta in varandra och att detta bromsar in deras aktivitet generellt. Barn som
var ute 2-3 timmar per dag på egen gård fick mer fysisk aktivitet än barn som var ute hela
dagen (utom vila och lunch) när de var beroende av transportsträcka på 300 meter till
lekskogen.
En annan aspekt är tillhörighetens påverkan, den blir svagare när de vet att andra skall
använda platsen också. Särskilt markant har jag sett hur det kan påverka flickors lek genom
hänsynstagande som gör att de inte ger sig hän i sin lek på samma sätt i miljöer lite längre
bort. På en förskola ägnade några flickor mycket tid till att städa sanden med denna
motivering. Här har vi nog en förklaring till de rön Maria Nordström sett att leken blir
djupare och mer baserat på egna upplevelser i miljö som skolan råder över.
Detta innebär att utemiljöer längre bort kan vara goda komplement men inte kan ersätta
den fartfyllda och fantasifyllda lekarna på den egna gården eller skolgården. För yngre
skolflickor har vi sett att sådan lek kan vara motorn i deras fysiska aktivitet – liksom
sportytorna för många pojkar.”
I antologin Plats för lek – Svenska lekplatser förr och nu (2016) skriver en lång rad forskare om
lekplatsens historia, hur några parker med lekplatser blivit till, visioner och ambitioner kring
barns lekmiljöer, framtiden för lekplatser och lekplatsen i parken en mötesplats. Ulla Berglund,
SLU, bidrar med ett kapitel om Aspuddsparken i Stockholm, hur den fungerar nu och 30 år
tidigare. Hon sammanfattar dess kvaliteter 1985 som alltjämt är aktuella:
• Den sociala aspekten: att barnen får träffa andra barn och deras vuxna får träffa andra
vuxna, gärna några man känner.
• Aktivitetsaspekten: att barnen får röra på sig (det var ovanligt att de vuxna såg parken
som en plats för sin motion). 2
• Trygghetsaspekten: att parken ligger ”skyddat” så att barnen kan leka fritt, att vuxna har
god överblick och att miljön är socialt trygg (tillgodosågs med personalens närvaro).
• Natur- och skönhetsaspekten: att man upplever parken som stor och grön – ”inbäddad
som i en dal” – en plats som både barn och vuxna gärna stannar länge på och njuter av.
Aspuddsparken används av förskolegrupper och dess utformning och generositet mot alla
besökargrupper gör att den är mycket välbesökt. Berglund skriver att det finns mycket folk i
parken och att rymlighet och grönska finns kvar. Den har en stor attraktionskraft.
Patrik Gran, SLU, har skrivit ett kapitel om förskolegården i antologin Utomhuspedagogik som
kunskapskälla – Närmiljö som lärmiljö (2007). Han redovisar en undersökning av en tvärvetenskaplig
forskargrupp (landskapsarkitekt, miljöpsykolog, barnläkare, sjukgymnast, idrottslärare samt
allmänläkare) som jämfört förskolebarnens fysiska utveckling på naturfattiga och på naturrika
förskolegårdar. Resultatet visar entydigt att barn som vistas på naturrika förskolegårdar utvecklas
bättre och blir starkare och smidigare.

Skolhusgruppens antologi om skolans och förskolans utemiljöer

Skolhusgruppen sammanställde en antologi Skolans och förskolans utemiljöer (2014) med elva
författare. Folkhälsovetare Cecilia Boldemann skrev ett kapitel om ”Utemiljön och barns hälsa”
2

Kommentar: nu på 2020-talet är det nog inte lika ovanligt.
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där hon visar medicinska effekter av för mycket solljus, för lite rörelse och tanklös planering.
Barn riskerar fetma och diabetes om de inte rör sig tillräckligt, och därför måste förskolans och
skolans gårdar erbjuda ytor som lockar till att springa och klättra. Barnen måste också röra på sig
för att utveckla sin motorik. Hon skriver:
”Är det ont om yta visar observationer att tre faktorer höjer den fysiska aktiviteten och
skyddar mot stark sol: nivåskillnader, vildvuxen vegetation, sly och passager, gärna trånga,
genom vegetation eller mellan skjul, husväggar och staket.”
Boldemann pekar på att yta för rörelse måste finnas i barnens närhet, gärna att förskolan ligger i
anslutning till ett naturområde som lätt kan nås.
Maria Nordström skrev ett kapitel ”Med eller utan skolgård – gör det någon skillnad?” i samma
antologi om hur skolbarn på två skolor på Kungsholmen i Stockholm, den ena med generös
skolgård och näraliggande parkmiljö och den andra med nästan ingen utemiljö alls, rör sig och
leker i väsentligt olika grad. De utan skolgård ägnar större delen av de längre rasterna åt att gå i
tät innerstadstrafik till och från någon park. De får dessutom ta med sig de lekredskap de tänker
använda. De får kort tid för fri lek och återhämtning. De barnen som har skolgård och tillgång till
näraliggande park springer rakt ut och har stora möjligheter att välja plats för lek och frihet att
röra sig i vidlyftig lek. De får mer tid för återhämtning. Studien initierades av att rektorn för
skolan utan skolgård hade noterat att hennes elever inte rörde sig lika smidigt som andra barn i
samma ålder.

Rörelseprojektet i Stockholm

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, Region Stockholm och Karolinska
institutet har just påbörjat en stor studie ”Rörelseprojektet” där 3 000 barn i drygt 100 förskolor i
Stockholms stad kommer under hösten 2020 och våren 2021 att medverka i ett projekt om fysisk
aktivitet på förskolan. Målet är att undersöka om barn rör sig mer om det finns en övergripande
strategi för fysisk aktivitet på förskolan. Ansvariga för projektet är Daniel Berglind KI/SLL
forskare och Signe Haugo projektsamordnare Region Stockholm. 3
Projektet har ett folkhälsoperspektiv och syftet är att bidra till alla barn ska få tillräcklig fysisk
aktivitet och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolegård, kön eller
socioekonomiska förhållanden. Samnyttjande av parkmark nämns inte i projektpresentationen,
men kan möjligen utläsas när projektet är slutfört.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm, publicerade ett faktablad
2019:3 med rubriken: Policyer om fysisk aktivitet och utomhusvistelse kan främja förskolebarns fysiska
aktivitet 4.
”Studien visar ett övertygande samband mellan förskolans policyer för fysisk aktivitet, FA,
samt tid som barnen spenderar utomhus och deras objektivt uppmätta nivåer av FA.
Resultaten bekräftar tidigare forskning som identifierat samband mellan möjlighet till aktiv
lek, tid utomhus och policyer för FA och förskolebarns nivåer av FA. Slutsatsen är att
policyer för FA och främjandet av tid utomhus är viktiga faktorer att beakta för att öka
förskolebarns fysiska aktivitet.”
Rörelseprojektet ovan är en uppföljning av den undersökning som redovisas i faktabladet.
Projektet omfattade 404 barn i 27 förskolor i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

3

https://www.ces.sll.se/var-verksamhet/aktiviteter-och-projekt/rorelseprojektet/

https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologioch-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/faktablad-2019.3-policyer-om-fysisk-aktivitet-ochutomhusvistelse-kan-framja-forskolebarns-fysiska-aktivitet.pdf
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Mobila förskolor

Mobila förskolor har nu funnits sedan 2007 i Sverige. De kom till med inspiration från Danmark
på grund av akut platsbrist, men betraktas numera som ett alternativ för barns lärande och
utveckling då de ger tillgång till nya lärmiljöer och utomhuspedagogik. På Uppsala universitet har
två forskningsprojekt som utvärderar och analyserar mobila förskolor genomförts. "Mobilitet,
informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor" (finansierat av Riksbankens
jubileumsfond, projektledare Danielle van der Burgt) och "Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter
av en mobil förskolepedagogik" (finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare Katarina
Gustafson). Projekten pågick under perioden 2016-2019. De två projekten redovisas
sammanslaget i ett ”working paper” Mobila förskolan – vart är den på väg? Rapport från en kartläggning
av mobila förskolor i Sverige april 2017 (Gustafsson et al 2017). Då fanns det 42 förskolebussar på 14
orter, från Malmö i söder till Uppsala i norr. De förekommer i storstäders innerstäder likaväl som
i förorter och i både mindre och större kommuner. Antalet bussar i de olika orterna varierar,
alltifrån en till nio bussar, och de drivs i både kommunal och privat regi. Oftast knyts en specialdesignad buss till en stationär förskola och fungerar som en egen avdelning.
Flera rapporter har publicerats inom ramen för dessa projekt:
Säkerhet samt upplevelsebaserat lärande i en variation av lärmiljöer – två centrala policyer i mobila förskolor en
alldeles nypublicerad artikel av Gustafson, Ekman Ladru och Joelsson (2020). I artikeln redovisas
workshops med förskolepersonal som diskuterat olika aspekter på vardagen i mobila förskolor.
Visserligen handlar det om förskolor som använder bussar och åker till olika ställen, men
resonemangen kring säkerheten och lärandet är allmängiltigt, även om barnen endast rör sig inom
gångavstånd från sin förskolegård. Säkerheten och hur personalen och barnen samverkar
diskuteras. Vikten av att kunna vara på samma plats som blir ”deras egen” och där barnen vet
vad som gäller och vad man kan göra. Att ha en egen plats och sedan kunna ta sig till andra nya
platser i lagom doser är idealet. Att lösa toalettfrågan är central för pedagogerna. Antingen i
bussen eller på allmänna toaletter. En variation av lärmiljöer betonas som en fördel med mobila
förskolan. Man kan besöka stadens viktiga historiska platser, landmärken och uppleva stadens
arkitektur. Arbetet med säkerhet och förberedelser blir större för mobila förskolan och barnen
måste inkluderas i säkerhetstänket.
En annan artikel från samma forskningsprojekt Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of
activities in nature spaces in mobile preschools (Harju et al 2020) tar upp sociala aspekter som påverkar
vilka områden som förskolepersonalen väljer att besöka. Författarna tar upp det kompensatoriska
synsättet som personalen har främst när det gäller barngrupper från utsatta områden och med
invandrarbakgrund. Dessa barn har som regel inte med sig hemifrån det nordiska synsättet att
naturen och skogen är ”bra” för barn.
” Education in nature, aiming at freedom and agency, brought forward in the preschool
curriculum in the Nordic countries, seems more reserved for children who already have the
right kind of cultural background and language. The ‘other’ children, however, are more
likely to receive an education aiming to compensate for something perceived as missing –
that is, the ‘right’ kind of capital regarding ‘nature’.”
Malmö stad var representerad i detta projekt och det kompensatoriska synsättet hos personalen
finns delvis också representerat i vår undersökning. Att inte bara lära känna naturen, utan också
staden och näraliggande stadsdelar.
En masteruppsats inom projektet tar upp hur barnen går i samlad trupp från bussen till den plats
där dagens uteaktiviteter ska äga rum och hur de använder de olika platserna. Barns användande av
platser i en mobil förskola, Linda Fridén Syrjäpalo (2018). Hon redovisar studier från
videoupptagningar av barnens rörelser och att barnen hittar sätt att leka och busa lite även under
ordnad promenad där de går två och två. Barnens möjlighet att en och en ta plats hand i hand
med förskolepersonal under promenaden och därmed kunna få ett samtal ”på tu man hand”.
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Hon diskuterar användandet av olika platser, hur mycket regler som behövs och hur fria barnen
är att leka. Fridén Syrjäpalo avslutar uppsatsen med en personlig kommentar som är tänkvärd:
”Om barn ska kunna vara synliga i sitt medborgarskap måste den vuxna världen inklusive
beslutsfattare se på barns egentliga praktiker i vardagen utifrån barns perspektiv. Studier
om medskapande i vardagen hos de yngsta barnen är särskilt sällsynta liksom studier om de
minsta barnens mobilitet och uppfattningar om sin vardagliga geografi. Min studie kan ses
som exempel på hur även de yngre barnen konstituerar sin vardag i form av meningsfulla
praktiker i platser de möter.”

Hela staden som förskolegård – ett nyligen påbörjat projekt

Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i
täta urbana miljöer. Detta är rubriken på ett nyligen påbörjat projekt. Projektledare: Katarina
Gustafson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
Medverkande forskare: Danielle Ekman Ladru, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet. Projektet ska pågå 2020-2023. Så här beskriver de projektet:
”Det offentliga rummet har blivit allt mindre tillgängligt för barn. Forskning om barns
mobilitet och lek visar att det finns samband mellan tätare städer, ökad trafik, färre
närliggande grönområden och mötesplatser och minskade möjligheter för barn att leka
utomhus och ta sig runt på egen hand. Att undersöka innerstadsförskolors faktiska
mobilitetspraktiker i förtätade städer är väsentligt för vår förståelse av små barns tillgång till
det offentliga rummet i form av mobilitet, lek och lärande. Utifrån teorier från
barndomsforskning tillsammans med mobilitetsteorier syftar projektet till att undersöka
innerstadsförskolors vardagliga mobilitet och rumsanvändning för att förflytta sig (till
fots/med lådcykel/kollektivtrafik), pedagogiska aktiviteter, rörelse och lek i och mellan
olika miljöer.
Projektet ska undersöka förtätningens konsekvenser för innerstadsförskolor utan egen
gård, med gård på taket eller utsläppsgård. Detta görs med hjälp av etnografiskt fältarbete i
ett flertal förskolor i Stockholms innerstad samt genom intervjuer med politiker, planerare
och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter i Stockholm
Stad.”

En internationell utblick

Inger Lerstrup och Anne Dahl Refshauge (2016) studerade hur förskolebarn i Danmark använde
femton skogsområden med olika typer av terräng. I sin sammanfattning visar de att barnen och
förskolepersonalen i många avseenden har samma åsikter om miljön. Lösa föremål som kvistar
och grenar och andra naturliga växtdelar mm uppskattas, då de ger möjlighet att bygga och leka.
En sammanfattande bild som de presenterar visar vilka möjligheter eller kvaliteter (affordances)
som utemiljöerna erbjuder. Förskolepersonalen prioriterar korta avstånd och möjlighet att
övervaka barnen. Barnen tänker mest på alla aktiviteter de kan få möjlighet till. Alla uppskattar
varierande miljö, gläntor, alléer, grunt vatten och andra möjligheter som terrängen erbjuder.
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Några år tidigare studerade de (Lerstrup et al 2013) hur barn använder lekparker, vad som
engagerar dem. De sammanfattar utvärderingen med en reflektion om att topografisk variation
med små kullar attraherar barnen och de lockas att röra sig. Vattenlek och sandlek var också
attraktivt. De noterade som så många andra forskare att pojkar är mer risktagande i sina lekar än
flickor.
Fyra spanska forskare skriver om förskolebarnens utemiljö i två artiklar: (Larrea et al. 2017 och
2019 I) De undersöker några förskolor i Baskien, med mycket mindre förskolegårdar än vad vi är
vana vid.
I den första artikeln 2017 skriver de:
”The outdoor environment should promote social participation as well as gender equality
and inclusion, and consequently it should be designed to offer both access to a natural
environment and multiple opportunities for play.”
De understryker att förskolebarnens utemiljö måste skapa möjligheter för sociala aktiviteter
mellan barnen.
I ett nyligen genomfört projekt undersökte de förskolebarnens utemiljö på liknande sätt som
detta Malmöprojekt, där förskolebarnens, personalens och föräldrarnas synpunkter samlades in i
akt och mening att låta barnen i någon mån få påverka sin miljö. (Larrea et al 2019 II) I projektet
användes en utvärderingsmetod ”Preschool Outdoor Environment Measurement Scale.”
POEMS 5 som utvecklats i USA (Kaplan, 2005). POEMS har en viss likhet med Malmös egna
utvärderingsmetod med Lekvärdesfaktor men som också innehåller råd och anvisningar hur
utemiljön kan förbättras för förskolan.
Nina Cosco är professor och driver institutet Natural Learning Initiative vid NC State College of
Design, North Carolina State University i Raleigh, USA. Hon undersöker hur barn använder
skolgårdar och förskolegårdar. På institutets hemsida 6 presenteras såväl forskningsprojekt som
publikationer och kurser. Där finns mycket intressanta böcker och artiklar att botanisera bland 7.
Bland annat en artikel om hur städer kan använda parker för att hjälpa barnen i lärandet. 8 (Moore
2003) Robin Moore, professor i landskapsarkitektur på North Carolina State University, Raleigh
USA, sammanfattar sina slutsatser baserat på erfarenheter från flera forskningsprojekt i fem
punkter:
1. “City parks offer children the daily benefits of direct experience with nature—the
motivation to explore, discover, and learn about their world and to engage in healthpromoting, physical activity.
2. City parks offer children a sense of place, self-identity, and belonging as an antidote to
social alienation, vandalism, and violence.
3. City parks engage children in informal, experiential learning through play and shared
experiences with peers, laying the foundation for effective formal education.
4. City parks provide a valuable resource for closing the educational achievement gap in
communities.

https://www.kaplanco.com/product/39502/preschool-outdoor-environment-measurement-scalepoems?c=29%7COL1030
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https://naturalearning.org/blog/2017/04/05/how-cities-use-parks-to-help-children-learn/
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5. City parks offer a vehicle for children's participation in community development,
citizenship, and democratic processes.”
Stadens parker kan ge barnen erfarenheter och möjligheter att utforska och lära om sin närmiljö.
De kan ge hälsovinster och fysisk aktivitet. Barnen får en känsla för platsen och de får en
identitet. Stadens parker kan ge en grund för att förstå staden och dess utveckling och i
förlängningen bli ett redskap för barnens medverkan i den demokratiska processen.
I ”The Salzburg Statement on the Child in the City Health, Parks and Play – a Call to Action”
(2017) uppmanas ledare och samhällsaktörer att verka för barns rätt och skapa förutsättningar
som säkerställer barns möjligheter till trygg, fri lek i naturlik miljö inom 10 minuters promenad
från hemmet. Detta preciseras i åtta konkreta punkter om hur städer kan anpassas efter barns
behov. 9
”These eight actions are
•
•
•
•
•
•
•
•

Ensure children of all ages, backgrounds, income, and abilities have equitable access to
nature and play regularly and in meaningful ways to promote good health and wellbeing.
Embed nature in everyday places used by children, such as schools, backyards, parks,
playgrounds and city streets, to make the city into a natural outdoor classroom.
Involve children in designing and planning natural spaces for recreation, education,
inspiration and health, to give them ownership and pride in their local communities,
schools and parks.
Build curiosity, wonder, and care for nature in children (for example by greening school
grounds and involving children with community gardens).
Protect natural features across cityscapes and create an equitably distributed network of
accessible green and nature-rich spaces that all generations can reach on foot.
Connect cities with the broader ecosystems in which they are embedded, creating
corridors for people, plants and animals to move safely across the city and into its
surroundings.
Establish more urban conservation areas to increase access to nature and connect cities to
the broader protected area network.
Work together through cross sectoral and multi-level partnerships to build an inclusive
culture of health in cities.” 10

Sammanfattningsvis är naturmiljöer viktiga miljöer för barn, och det är viktigt att barn får tillgång
till dessa genom att de finns nära dem i deras vardag, oavsett ägarskap av ytan.

https://www.salzburgglobal.org/news/latest-news/article/fellows-of-the-child-in-the-city-health-parks-and-playlaunch-salzburg-statement.html
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