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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte var att undersöka och diskutera vilka som är de viktigaste egenskaperna 

i en förskolas utemiljö och om dess kvalitet är mätbar. Studien har besvarat frågeställningarna 

genom att applicera en analys- och bedömningsmodell från tidigare forskning (OPEC) på sex 

förskolors utemiljöer i Gävle kommun. Modellens bakgrund och kriterier har jämförts med 

nuvarande svenska styrdokument för planering av förskolor. Experter inom området har använts 

som en del i att undersöka vilka egenskaper som utgör en god utemiljö. Resultatet visade att det 

finns en diskrepans mellan modellens kriterier och aktuella styrdokument samt sakkunnigas åsikter. 

Resultatet visar också hur hög kvalitet de studerade förskolornas utemiljöer uppnår enligt OPEC. 

Nyckelord: Samhällsplanering, förskolor, utemiljö, förtätning, storleksnormer, OPEC 

 

Abstract 

The overall aim of this study was to explore and discuss which ones are the most important 

characteristics of a preschools outdoor environment and if its quality is measurable. The study has 

answered the research questions by applying an analysis and assessment model from previous 

research (OPEC) on six preschools outdoor environments in the city of Gävle. The model's 

background and criteria was compared with current Swedish policy documents for planning 

preschools. Experts in the field has been used to study what characteristics that make a good 

outdoor environment for preschool children. The results showed that there is a discrepancy 

between the model’s criteria and both the relevant policy documents and the experts’ opinions. 

The result also shows the quality of the studied preschools outdoor environments according to 

OPEC. 

Keywords: Urban planning, preschool outdoor environments, densification, size standards, OPEC 
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1. INLEDNING 

Den här studien behandlar några av de viktigaste människorna vi har i samhället, nämligen barnen, 

vår nästa generation. Inom samhällsplanering och fysisk planering är det idag populärt att tala om 

att planera och bygga för en hållbar utveckling. Det är ett begrepp som är väldigt vanligt att 

använda, men som samtidigt ofta är svårt att definiera (KTH, 2015). Enligt Brundtlandrapporten 

(Förenta nationerna, 1987) från FN-mötet i Oslo 1987 ska begreppet hållbar utveckling definieras 

som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov. Ändå tycks kommande generation glömmas bort i planeringen av svenska 

städer som ständigt förtätas och barn på förskolan ges allt mindre plats (Boverket, 2015a; Svenska 

dagbladet, 2016; Norrman Bjarsell, 2014). Professor Anna-Johanna Klasander menar att 

kommuner ofta har kommersiellt fokus och beskriver situationen som att gårdar för barn inte ger 

intäkter och därför bortprioriteras (Svenska dagbladet, 2016). Grahn, Mårtensson, Lindblad, 

Nilsson och Ekman (1997) menar att utvecklingen hos barn i förskoleåldern är ytterst viktig och 

att det är en tid i barnens liv där samhället har ett ansvar för deras utveckling. När barnen sedan 

växer upp kommer krav att ställas på kreativitet och flexibilitet, mer än vad som gjorts på tidigare 

generationer. Författarna anser att det är mycket svårt att utveckla sådana egenskaper i vuxenlivet. 

Detta leder med andra ord till höga krav på förutsättningarna för barnens utveckling  

i förskoleåldern och på förskolorna, eftersom en stor majoritet, 97 procent, av barn i Sverige går  

i förskola och spenderar en stor del av sin vakna tid i förskolan (Söderström, Boldemann, Sahlin, 

Mårtensson, Raustorp & Blennow, 2012). Enligt Boverket (2016) är det samhällsplanerarnas 

uppgift att säkerställa att tillräcklig markyta ges vid uppförande av förskolor. Planeringsstrategin i 

Sverige går tydligt mot urbanisering och tätare städer (Norrman Bjarsell, 2014). Allt mer ska få plats 

på samma yta och konkurrensen om markytor ökar (Svenska dagbladet, 2016). Exempelvis räknar 

Gävle kommun med en befolkningstillväxt om cirka 20 000 invånare inom 14 år  

i samrådshandlingen av den planerade översiktsplanen (Gävle kommun, 2015). 

1.1 Mål och syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka och diskutera vilka som är de viktigaste egenskaperna 

i en förskolas utemiljö. Syftet var också att ta reda på om kvalitet på en förskolas utemiljö är mätbar 

och i så fall hur exempelvis kommunala planerare kan använda ett sådant verktyg i framtiden. Detta 

är relevant utifrån vad kvaliteten på förskolornas utemiljöer betyder för barnens utveckling och 

välmående och de svårigheter som finns kring utemiljöernas storlekar (Boldemann et al., 2006; 

Boverket, 2014; Boverket, 2015). För att göra det applicerades en forskningsmetod i form av en 

analys- och bedömningsmodell på sex stycken förskolor i Gävle kommun. Modellen kallas för 

OPEC (outdoor play environment scale) och har i tidigare forskning använts för att bedöma 

kvalitet på förskolors utemiljöer (Mårtensson, 2013). Den här studien ska försöka ta reda på hur 

väl OPEC kan användas som ett verktyg inom planering för att avgöra vad som är en god utemiljö 

och inte. En enkätundersökning besvarad av experter ska ta reda på hur väl OPEC och modellens 

kriterier passar som ett verktyg för planerare. 

Målet var dels att se hur de studerade förskolorna i Gävle kommun levde upp till de allmänna råd 

som Boverket (2014) menar är tillräckligt för att ge förskolebarn goda förutsättningar och att testa 

och utvärdera OPEC ur ett planeringsperspektiv samt ge förslag på hur den skulle kunna 

implementeras i samhällsplaneringen. 
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1.2 Frågeställningar 

I den här studien ställs dessa frågor; 

 Hur viktig är förskolans utemiljö för förskolebarnens välmående? 

 Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en förskolas utemiljö? 

 Hur kan vi mäta kvalitet hos en förskolas utemiljö? 

 Är OPEC ett rimligt verktyg för att mäta kvalitet hos en förskolas utemiljö? 

 Hur är kvaliteten på de studerade förskolornas utemiljöer? 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Studier om barns hälsa och förskolans inverkan på deras hälsa och välmående har gjorts i stor 

omfattning (Boldemann, Blennow, Dal, Mårtensson, Raustorp, Yuen & Wester, 2006; Holmes & 

Procaccino, 2009; Mårtensson, Boldemann, Söderström, Blennow, Englund & Grahn, 2009; 

Yurtsever, 2014). Barn som går i förskolor eller skolor som har en utemiljö som på olika sätt är 

otillräcklig har visat sig ha en tydlig koppling till att barnen inte har samma förutsättningar till gott 

fysiskt och psykiskt välmående (Boverket, 2014). Yurtsever (2014) menar att utomhusmiljöerna vid 

förskolor är viktiga för barnen och gårdarna fungerar inte bara som en chans att komma ut och 

andas frisk luft utan ska också tillgodose både lek- och inlärningsbehov för att träna motoriken. 

Vid många förskolor vistas barnen utomhus mer än inomhus vilket gör att de är beroende av en 

god utemiljö som kan stimulera deras utveckling (Boverket, 2012; Mårtensson et al., 2009). Holmes 

och Procaccino (2009) menar att barn i förskoleåldern behöver vistas utomhus för att utvecklas 

både fysiskt, psykiskt, kognitivt och emotionellt.  

Både studier som gjorts i Sverige och utomlands menar att en god utemiljö vid förskolan ger barnen 

både stimulans som gör barnen mer fokuserade i klassrummet och bidrar till högre sociala förmågor 

och dessutom minskar risken för övervikt (Holmes & Procaccino, 2009; Mårtensson et al., 2009). 

Tillsammans med ohälsosam kost är brist på yta och attraktiva lekmöjligheter den största orsaken 

till att barn blir överviktiga (Boldemann et al., 2006). Var femte svenskt barn är överviktigt vilket 

innebär ett stort problem, i längden kan det leda till typ 2-diabetes och cancer (Altin, Lindholm, 

Wejdmark, Lättman-Masch & Boldemann, 2015). Den svenska studien av Mårtensson et al. (2009) 

visar att barn som diagnostiserats med fokuseringssvårigheter, exempelvis ADHD, påverkas 

positivt av rymliga grönskande utemiljöer som barnen kan interagera med. Förutom detta finns 

också ekonomiska aspekter. Boverket (2014) menar att en god utemiljö i skolor och förskolor kan 

förebygga sociala, psykiska och fysiska problem. Problem som för samhället blir dyrare att hantera 

ju äldre invånarna blir. 

När förskolor i Oslo studerades visade det sig att storleken på utegårdarna minskat dramatiskt, från 

i snitt 39,7 kvadratmeter per barn år 1975 till 27,5 kvadratmeter per barn år 2006 (Nielsen & 

Hägerhäll, 2013). Enligt Boverkets allmänna råd om friyta för förskolor (2015a) planeras det i vissa 

fall inte alls för friytor i närheten av förskolor. Enligt Boverket (2014) är friyta den yta i barnens 

utemiljö som de kommer åt och kan använda på egen hand, med andra ord räknas inte ytor som 

ligger separerade från förskolans byggnad som friytor. De menar också att en förskola behöver 

antingen minst 40 kvadratmeter per barn eller minst 3 000 kvadratmeter totalt för att utemiljön ska 

ha förutsättningar att fungera väl. En utemiljö som är mindre än 3 000 kvadratmeter är inte 

tillräckligt stor för att tillgodose barnens behov, även om kravet på 40 kvadratmeter per barn 

uppfylls (Boverket, 2014). 

Mårtensson (2013) har utvecklat en modell för att försöka fastställa vad som är bra utemiljöer vid 

förskolor. Modellen kallas OPEC (Outdoor play environment categories). OPEC har också 

använts av Söderström, Boldemann, Sahlin, Mårtensson, Raustorp och Blennow (2012) för att 

bedöma kvaliteten på förskolors utemiljöer. Detta har gjorts genom att bedöma utemiljöerna 

utifrån givna kriterier (se metodavsnittet för detaljerad beskrivning av OPEC). OPEC beskrivs av 

Mårtensson (2013) som ett sätt att förutsätta en god utveckling och ett gott välmående hos barn. 

Barn som vistas i utemiljöer med goda förutsättningar för lek och med närhet till naturen lever 
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också en mer aktiv livsstil i vuxen ålder. OPEC är ett sätt att dokumentera miljöer vilket underlättar 

vid planering av urbana miljöer och i förlängningen skapa hållbara samhällen (Mårtensson, 2013). 

Flera tvärsnittsstudier visar att barn vid förskolor med högt OPEC-resultat tenderar att generellt 

må bättre (Söderström et al., 2012), vara mer fysiskt aktiva (Boldemann et al., 2011), ha mindre 

koncentrationssvårigheter (Mårtensson et al., 2009), och bättre sömn (Söderström et al., 2012). 

OPEC ska vara enkel att använda och kriterierna lätta att komma ihåg. Därför innehåller den ett 

fåtal kriterier (Mårtensson, 2013). Författaren menar att OPEC ska vara en modell som ger tekniska 

anvisningar vid bedömning av utemiljöer och som ska förmedla egenskaperna av utomhuslek i 

relation till utemiljön. 

Utemiljöer ska agera naturligt solskydd för förskolebarn (Boldemann et al., 2006). Risken för 

hudcancer vid för mycket solexponering är stor, över 80 procent av all hudcancer orsakas av 

solexponering (Altin et al., 2015). Därför är det en viktig aspekt vid planering av förskolors 

utemiljöer. Bra planerade utemiljöer med exempelvis tillräckligt stora träd ger ett viktigt skydd från 

ultraviolett strålning som kan vara skadligt för barn i låga åldrar, särskilt förskolebarn som tillbringar 

en stor del av dagarna utomhus (Mårtensson et al., 2009).  

Yurtsever (2014) menar att en välplanerad utemiljö också ska stimulera förskolebarnens 

individuella behov och inte bara fokusera på barnen i stort och vad som fungerar för de allra flesta. 

Det gör att planeringen av utemiljöerna blir komplex. Det är viktigt att veta vad barnen vill göra på 

skolgården. Mindre barn gillar mer stillasittande lek vid exempelvis sandlådor medan äldre barn har 

mer rörelse i sina lekar, till exempel att cykla och leka över större ytor (Yurtsever, 2014). Enligt 

Holmes och Procaccino (2009) används gungor oftare än någon annan form av lek. Enligt Jansson 

och Persson (2010) är intilliggande parker, naturmarker eller motsvarande positivt vid planering av 

förskolor. Barnen är beroende av att förskollärarna har vilja att promenera med barnen till parker 

eller naturmarker och det har visat sig att lärarna oftast bara väljer att promenera till sådana platser 

om de inte ligger för långt ifrån förskolan och om parkerna är tillräckligt stora för att kunna aktivera 

en stor grupp (Jansson & Persson, 2010). 

2.1 Boverkets rekommendationer vid planering av en förskolas utemiljö 

Boverket är den svenska myndigheten för samhällsplanering. Deras rekommendationer, 

styrdokument och råd är viktiga att ta i beaktande, eftersom myndigheten har stort inflytande på 

den planering som sker i Sverige och i svenska kommuner (Regeringskansliet, 2014). 

Följande kriterier anser Boverket (2015a; 2015b) utgör en god utemiljö vid en förskola och beskrivs 

som viktiga att tänka på vid planering och lokalisering av förskolor; 

1. Att friytan är rymlig så att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna 

varierande terräng- och vegetationsförhållanden. 

2. Att friytan är i direkt anslutning till byggnaden så att eleverna själva kan ta sig mellan 

byggnaden och friytan. 

3. Att lokalisera skolor och förskolor nära parker och naturmark som kan komplettera med 

kvaliteter som inte behövs eller ryms på den egna gården. 
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4. Att både buller och luft har så goda värden som möjligt. Att tidigt i planeringen beakta 

trafikmängder samt avstånd till vägar och industrier. 

5. Att gården har goda sol- och skuggförhållanden. 

6. Om det finns möjligheter för samutnyttjande av friytor, exempelvis allmänna lekplatser på 

förskolan efter skoltid. 

2.2 Lagstiftning 

Nielsen och Saglie (2013) menar att tveksam lagstiftning kan leda till att andra element än 

förskolornas friyta prioriteras högre på grund av mer konktret lagstiftning. I en undersökning från 

2013 svarade 230 landskapsarkitekter att de upplevde att plats för parkering prioriterades till 

bekostnad av friyta vid förskolor (Nielsen & Saglie, 2013). Dahlén, Rönnmark och Thiberg (1975) 

menar att fysisk planering ofta handlar om att lösa konflikter bland intressenter och det är därför 

lätt hänt att barnens intressen förbises. Författarna beskriver att beslutsfattare ofta påverkas av 

intressenternas inflytande och att intressenter som inte representeras av ombud ofta har större 

chans att påverka beslutet. Jansson och Persson (2010) anser också att stort förtroende ligger hos 

experter vid planering av förskolor och lekplatser och att barnen sällan involveras. Författarna 

menar också att beslut som tas angående storleken på förskolors utemiljöer i stadsmiljöer förblir 

under lång tid och kan sällan åtgärdas när det väl är byggt. I Sverige är inte friyta vid förskolor 

lagstiftad till storlek och inga rekommendationer har getts sedan 1989, när Socialstyrelsen beskrev 

det som lämpligt att förskolor bör ha en friyta om 40 kvadratmeter per barn (Norrman Bjarsell, 

2014). Inte förrän 2014 när Boverket föreslog en ändring av Plan- och bygglagen (PBL) genom att 

ge ut allmänna råd (Boverket, 2014) har nya föreskrifter tagits fram om vad som är lämpligt. Den 

förändring som föreslås uttrycker fortfarande inga mätbara storleksnormer, men poängterar 

tydligare att friytans storlek ska beaktas. Förslaget möttes av kritik i ett remissyttrande från 900 

landskapsarkitekter som krävde mätbarhet i den nya lagstiftningen (Svenska dagbladet, 2016). 

Norrman Bjarsell (2014) menar att det ligger för stort ansvar på kommunerna att själva tolka vad 

som är tillräckligt stor friyta enligt lagstiftningen. I Plan- och bygglagen står det så här om friyta: 

”Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera 

bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 

verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor 

friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga 

utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska 

man i första hand ordna friyta.”  

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9§ andra stycket. 
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3. METOD 

I den här studien användes i huvudsak två metoder för att besvara studiens frågeställningar. 

Analysmodellen OPEC har applicerats på sex förskolor i Gävle kommun för att ta reda på hur 

metoden fungerar och ta fram lokala exempel på vad som anses som en god respektive svag 

utemiljö enligt modellen. En enkätundersökning genomfördes där sakkunniga inom kommunal 

planering samt förvaltning av förskolor besvarade vad de ansåg var de viktigaste kriterierna för en 

god utemiljö. 

3.1 OPEC (outdoor play environments categories) 

Som en del i att besvara forskningsfrågorna användes analys- och bedömningsmodellen OPEC 

(outdoor play environment categories). Modellen har använts som ett exempel på vilka egenskaper 

som är viktiga i en förskolas utemiljö samt för att mäta kvaliteten på några förskolors utemiljöer. 

Det är ett verktyg som använts i tidigare forskning för att bedöma kvaliteten på förskolors 

utemiljöer (Mårtensson et al., 2009; Söderström et al., 2012). 

Det finns en annan liknande analysmodell som i tidigare forskning använts i samma syfte som 

OPEC, exempelvis POEMS eller Preschool outdoor environment measurement scale (Cosco, 

Moore & Smith, 2014). Anledningen till att metoden inte användes i den här studien var att 

metodiken inte dokumenterats i detalj i forskning, utan är ett verktyg som säljs separat till förskolor 

i USA och finns inte tillgängligt i Sverige (Kaplan early learning company, u.å.). 

I modellen OPEC bedöms och betygsätts utemiljön på tre olika punkter i en betygsskala från 1-3 

där betygen summeras och delas med tre för att få fram ett genomsnittsbetyg. Det första kriteriet, 

som benämns med A, behandlar storleken på friytan. Mårtensson (2013) motiverar kriteriet med 

att en för liten lekyta kan leda till hög aktivitet bland vissa barn men att det är lätt hänt att vissa 

barn hamnar utanför och får det svårt att deltaga. Barnen behöver också en bra överblick för att 

koordinera interaktionen i lekar med andra barn. En större yta är också mer intressant för barnen 

eftersom det ger en känsla av att det finns mer att utforska (Mårtensson, 2013).  

Kriteriet B behandlar den proportionella storleken av den totala friytan som är täckt med annat än 

plan mark. När barn tar sig från en plats till en annan blir vägen dit mer intressant och utmanande 

för barnen om ytan inte bara är tom och öppen. Genom att exempelvis gå igenom ett område med 

några träd eller buskage gör att barnen måste sicksacka och använda armarna för att ta sig fram. 

En öppen yta tar de sig igenom snabbt och enkelt. Om det finns delar i utemiljön som har en 

vildvuxen karaktär ger det fler möjligheter för barnen att hitta egna på egna lekar och det hjälper 

att utveckla barnens problemlösningsförmåga. En yta med mycket vegetation klarar dessutom mer 

lek och slits inte ner på samma sätt som en öppen (Mårtensson, 2013). 

Sista kriteriet, C, behandlar integrationen mellan olika delar i utemiljön. Mårtensson (2013) menar 

att en varierad utemiljö gör att barnens lekar är flexibla vilket hjälper barnen att röra sig i utemiljön. 

Enligt kriteriet ska öppna ytor helst vara placerade mellan olika lekställen, mellan lekställen och 

byggnaden och inte i separata delar av utemiljön som vetter ut från gården. Detta är viktigt för att 

barnen ska kunna röra sig snabbare mellan lekställen och olika lekar och koordinera 

rörelsemönstret i förhållande till vad som händer runt omkring. 
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A. Den totala ytan som är tillgänglig för förskolebarnen. 

1 poäng för liten yta (<1 200 m2). 

2 poäng för medelstor yta (1 200-3 000 m2). 

3 poäng för stor yta (>3 000 m2). 

Notering: Enligt beskrivningen av OPEC (Mårtensson, 2013) finns det två alternativ att välja 

mellan när det gäller poängsättningen av storlekarna på friytorna. Måtten skiljer sig från större 

till mindre. I den här mätningen användes det mindre alternativet för att det resulterar i större 

skillnader mellan förskolorna som studerades. Det större alternativet har måtten <2 000 m2, 

2 000-6 000 m2, >6 000 m2. 

B. Hur stor del av ytan som har buskar, träd eller kuperad terräng. 

1 poäng för ingenting eller lite.  

2 poäng för mindre än halva ytan. 

3 poäng för halva ytan eller mer. 

C. Integration mellan växtlighet, öppna ytor och lekställen (sandlådor, klätterställningar, gungor 

och så vidare). 

1 poäng om integration saknas (växlighet bara längs ytterkanterna eller endast mycket 

begränsad växlighet i närheten av lekställningar). 

2 poäng om en av följande kriterier uppfylls; a) lekställen är i närheten av träd och buskar eller 

integrerad i ytor med vildvuxen karaktär, b) öppna ytor finns mellan lekytor och är inte i 

separata delar av utemiljön. 

3 poäng om både a) och b) från direkt ovanstående uppfylls. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Nedan följer en detaljerad beskrivning av hur varje moment i studien har genomförts. 

3.2.1 Urval av förskolor 

Sex stycken kommunala förskolors utemiljöer valdes ut för att analyseras och bedömas. 

Urvalsprocessen för att komma fram till vilka förskolor som skulle användas gjordes i samarbete 

med Gävle kommun och det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter som förvaltar många 

av de kommunala förskolornas fastigheter. Vid ett möte i starten av studien samlades en grupp om 

totalt fem personer, tre förvaltare vid Gavlefastigheter, en planarkitekt vid Gävle kommun och jag 

själv. Målet var att välja ut förskolor som är relativt centralt belägna i Gävle. Målet var också att 

välja ut förskolor som inte var likadana eftersom resultatet blir mer intressant om förskolornas 

utemiljöer skiljer sig åt. Gruppen fick inte instruktioner om att föreslå förskolor med bra eller dåliga 

utemiljöer men däremot att föreslå förskolor med utemiljöer som skiljer sig åt på olika sätt, bland 
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annat storlek och byggnadsår. Förskolorna som valdes ut efter mötet var Brynäsgården, Bullerbyn, 

Nordangården, Solhjulet, Skräddargården och Fyren. Även Östers förskola diskuterades vid mötet. 

Alternativet hade varit att analysera planerna för förskolans utemiljö eftersom den inte är 

färdigbyggd och inflyttning sker först 2017. Det blev svårt att behålla validiteten i jämförelsen mot 

de andra förskolorna där underlaget var mycket bättre.  

3.2.2 Datainsamling från förskolor 

För att kunna bedöma förskolornas utemiljöer samlades olika data in. Utdrag ur Gävle kommuns 

primärkarta över staden inhämtades för att kunna ge bra underlag för skisser. Primärkartan 

överlämnades i GIS-format av avdelningen för fysisk planering vid Gävle kommun den 6 april 

2016. Utdraget av skisserna ur primärkartan gjordes med mjukvaran ArcGIS från utgivaren ESRI. 

I ArcGIS mättes också utemiljöernas area enligt de gränser som antecknades vid observationerna. 

Alla förskolorna besöktes vid ett tillfälle den 24 april 2016 för observationer och fotografering. 

Med primärkartan som underlag gjordes handskisser på plats där förskolornas disposition ritades 

ut (se figur 1). För bättre presentation och tydligare analyser digitaliserades varje handskiss med 

hjälp av mjukvaran Layout från utgivaren Trimble. 

Data för antal barn som är inskrivna i varje förskola inhämtades från Utbildning Gävles 

lokalresursplan (Gävle kommun, 2016). 
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3.2.3 Applicering av OPEC på studerade förskolor 

Enligt beskrivningen av hur OPEC bör användas (Mårtensson, 2013) har modellen applicerats på 

förskolorna i studien. Med en digitaliserad skiss av varje förskolas utemiljö och fotografier från 

observationstillfället till hjälp bedömdes utemiljöerna enligt analysmodellen. Utöver att poängsätta 

förskolornas utemiljöer enligt OPEC markerades vegetation, kuperad terräng och öppna ytor i de 

digitaliserade skisserna. Även symboler som visar hur jag utfört bedömningen av integration mellan 

öppna ytor, växtlighet och lekställningar presenteras i resultatkartorna. Anledningen till detta är för 

att öka reliabiliteten i analysen och bedömningen och för att förtydliga hur bedömningen utfördes 

till skillnad från Mårtensson et al. (2009) som endast visar resultatet av OPEC i form av poäng i en 

tabell. 

Figurerna i bilaga A visar hur analysen och bedömningen gick till och vilka underlag som användes 

för att genomföra OPEC-analysen. Figurerna visar en digitaliserad skiss av förskolornas utemiljöer 

där färger och symboler representerar olika egenskaper i förskolans utemiljö. Poängsättningen av 

kriterierna i OPEC är sedan en samlad bedömning utifrån helhetsintrycket av både observation, 

fotografier och kartor. 

Som tidigare förklarats användes även fotografier som stöd för att i efterhand komplettera kartorna 

och hjälpa till att minnas observationerna. I den här studien fungerar de också som ett sätt att 

motivera bedömningen av platsen. Fotografierna i bilaga A visar fotografier från Fyrens förskola 

och Skräddargårdens förskola. De två förskolorna som har bäst respektive sämst utemiljö enligt 

undersökningen. 

3.2.4 Enkätundersökning 

I enkäten blev respondenterna ombedda att välja ut de fyra kriterier av totalt åtta som de ansåg var 

de viktigaste att ha i åtanke vid planering av en förskolas utemiljö. Kriterierna i enkäten var baserade 

på Boverkets rekommendationer (2015a) och kriterierna i OPEC (se bilaga B för enkäten i sin 

helhet), av totalt åtta kriterier var sex hämtade från Boverket och tre från OPEC. Varje respondent 

gavs utrymme att kort motivera sina svar i fritext. Enkäten gjordes digitalt för att underlätta 

deltagande för respondenter, samt för att tidseffektivisera processen. Enkäten skapades med hjälp 

av ett enkätverktyg från Google och skickades ut via e-post. Målet var att respondenterna skulle 

vara sakkunniga planerare, förvaltare av förskolor eller motsvarande. För att säkerställa 

respondenternas kunskap ombads de att ange den roll de har idag i sitt arbete, hur lång relevant 

erfarenhet de har, samt vilken examen de har.  

En kombination av snöbollsurval och bekvämlighetsurval användes vid utskicket av enkäten 

(Bryman, 2012). Fem personer som redan tidigare varit inblandade i studien ombads förutom att 

själva svara även att sprida enkäten till kollegor, detta kan liknas vid ett snöbollsurval (Bryman, 

2012). Utöver det skickades enkäten till planeringsavdelningar i elva kommuner. Följande 

kommuner valdes ut genom ett bekvämlighetsurval: Bollnäs, Gävle, Heby, Hudiksvall, Karlstad, 

Sandviken, Sundsvall, Söderhamn, Tierp, Örebro och Östersunds kommun. Målet var att  

30 respondenter skulle svara på enkäten. 
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3.3 Metodproblem 

Utifrån de urvalsmetoder som använts för att skicka ut enkätundersökningen kan resultatet av den 

undersökningen inte generaliseras för hela landet. Det skulle kunna ses som ett problem om syftet 

är att tolka svaren som åsikten för hela landets planeringskår. 

Analys- och bedömningsmodellen OPEC ställer relativt stora krav på den som utför bedömningen 

av modellens olika kriterier och variabler. Det finns därför en risk att resultatet har påverkats på 

grund av min egen förmåga att bedöma platsen. Av den anledningen involverades sakkunniga i 

enkätundersökningen som kunde utvärdera analysmodellens kriterier. De sakkunniga har dock inte 

varit delaktiga att utvärdera resultatet av studien. 

3.4 Etiska överväganden 

Att utföra en studie som handlar om barns förhållanden är alltid extra känsligt (Centrum för 

forsknings- & bioetik, 2016). I det här fallet var inga barn direkt involverade i studien. 

Observationer och fotografering gjordes vid tidpunkter när förskolorna inte var öppna. 

Vid utskicket av enkätundersökningen tillämpades etiska principer genom att kravet för samtycke, 

information och konfidentialitet uppfylldes (Bryman, 2012). Respondenterna informerades om 

syftet med studien och enkätundersökningen, att deltagandet var frivilligt samt att de skulle förbli 

anonyma. Se hela enkäten i bilaga B. 
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4. RESULTAT  

Den här studiens syfte var att undersöka betydelsen av kvaliteten hos en förskolas utemiljö. Målet 

med studien var att ta reda på hur det går att mäta kvalitet hos en förskolas utemiljö och hur 

befintliga analysverktyg och handböcker beskriver en god utemiljö. För att uppnå syftet 

genomfördes en enkätundersökning och data om sex stycken förskolor i Gävle kommun samlades 

in. Därefter gjordes en analys och bedömning av förskolornas utemiljöer enligt modellen OPEC. 

4.1 Resultat från datainsamling och observationer 

De studerade förskolornas friytor varierar mellan 4 909 kvadratmeter ner till 547 kvadratmeter. 

Antalet barn på förskolorna som delar på gårdens yta är också varierande, från 82 barn till den 

minsta med 21 barn (se tabell 1). På grund av att studien fokuserar på friyta hade storleken på 

utemiljön vid Nordangårdens förskola kunnat räknats som 0 och därmed också kvadratmeter per 

barn som 0, eftersom utemiljön är separerad från förskolans byggnad. Enligt Boverket är friyta är 

den yta som är tillgänglig för barnen själva utan hjälp av vuxen (Boverket, 2014). För att kunna 

genomföra bedömningen enligt OPEC på ett rättvist sätt har utemiljöns storlek, 1 885 m2 ändå 

räknats. 

Förskolans namn Storlek på utemiljön (m2) Antal barn m2/barn 

Brynäsgården 1 202 57 21 

Bullerbyn 547 21 26 

Fyren 1 652 82 20 

Nordangården 1 885 35 54 

Skräddargården 1 000 52 19 

Solhjulet 4 909 81 61 

 

Analysmodellen OPEC (Outdoor play enirvonment categories) har applicerats på nämnda 

förskolors utemiljöer. Enligt OPEC har förskolorna Fyren och Solhjulet de bästa utemiljöerna av 

de studerade förskolorna (se tabell 2), båda fick totalpoängen 2,34 av 3 möjliga. Friytan vid Fyrens 

förskola klarar gränsen för 2 poäng enligt variabel A. Det finns en del vegetation på gården, mycket 

buskage och några träd samt en kulle (se figur 2), men det är inte lika mycket som eller mer än halva 

ytan vilket ger 2 poäng i variabel B enligt OPEC. I variabel C fick Fyrens förskola 3 poäng. Många 

lekställningar är väl integrerade med vegetationen och en del av de öppna ytorna finns mellan 

lekplatser. 

Solhjulet är den förskola med överlägset störst total friyta och kvadratmeter per barn. Vid Fyrens 

förskola är den totala storleken på utemiljön och kvadratmeter per barn endast en tredjedel av 

Solhjulets. Det visar hur OPEC tar hänsyn till andra egenskaper än endast den totala storleken på 

utemiljön. Modellen tar däremot inte hänsyn till kvadratmeter per barn. 
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Sämst utemiljö enligt OPEC-analysen är det vid Skräddargårdens förskola (se tabell 2), med 

totalpoängen 1, den lägsta möjliga poängen i modellen. I variabel A får utemiljön likt några andra i 

studien endast 1 poäng på grund av att storleken är under 1 200 kvadratmeter. Vid Skräddargårdens 

förskola finns det väldigt lite vegetation. De flesta träd som går att se vid platsen ligger utanför 

gården och inget buskage syns till (se figur 3), därför blev resultatet inte mer än 1 poäng i variabel 

B. Även i variabel C får Skräddargårdens utemiljö 1 poäng. Kriteriet på integration mellan 

lekställningar och vegetation uppfylls inte eftersom det knappt finns någon vegetation. Inte heller 

ligger de öppna ytorna mellan platser för lek utan snarare i separata delar. 

Skräddargårdens utemiljö erbjuder 19 kvadratmeter per barn. Den är dock inte minst utan nästan 

dubbelt så stor som den minsta utemiljön, Bullerbyn. Vid Bullerbyns förskola är den totala friytan 

547 kvadratmeter och förskolan fick 1,67 i totalpoäng enligt OPEC. Ett mått strax över medel 

eftersom medel är 1,5. De resterande två förskolorna Brynäsgården och Nordangården fick 1,67 

respektive 2. 

Förskolans namn A B C Poäng 

Brynäsgården 2 2 1 1,67 

Bullerbyn 1 2 2 1,67 

Fyren 2 2 3 2,34 

Nordangården 1 2 2 2,00 

Skräddargården 1 1 1 1,00 

Solhjulet 3 2 2 2,34 

Endast Solhjulets förskola uppfyller de allmänna råden från Boverket gällande storlek. Boverket 

(2014) menar att den totala friytan bör vara 3 000 m2 och att det ska finnas minst 40 m2 per barn. 

Resultatet av de studerade förskolorna bekräftar bilden av att förskolors utemiljöer i svenska städer 

inte ges tillräckligt stor plats (Boverket, 2015a; Svenska dagbladet, 2016; Norrman Bjarsell, 2014). 

Enligt OPEC är dock Fyrens förskola ett exempel på en utemiljö som fått hög poäng trots att 

endast hälften av den rekommenderade ytan och kvadratmeter per barn uppnås. 

4.2 Resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen varade mellan 19-24 maj 2016 och besvarades av 28 stycken respondenter 

vilket nästan uppnådde det uppsatta målet som var 30. Målet var att respondenterna skulle fungera 

som sakkunniga när det gäller samhällsplanering eller planering och förvaltning av förskolor. 27 av 

respondenterna arbetar idag inom samhällsbyggnad i någon form. De flesta, 18 stycken, arbetar 

med kommunal planering. Respondenternas arbetslivserfarenhet varierade mellan 1 och 43 år, den 

genomsnittliga erfarenheten var 11,79 år. 27 av respondenterna uppgav att de har examen från 

högre utbildning och den vanligaste examen var som landskapsarkitekt. Utifrån ovanstående 

bedöms att enkäten besvarats av sakkunniga och därför anses svaren tillräckligt tillförlitliga. 
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I enkätundersökningen var skillnaden mellan det kriteriet som valdes oftast jämfört med det som 

valdes minst antal gånger stor (se figur 6). Det kriteriet som valdes oftast var Goda buller- och 

luftförhållanden som valdes 78,6 procent av gångerna. Minst vanligt var kriteriet Att vegetation, öppna 

ytor och lekställningar är väl integrerade med varandra, det valdes som en av fyra viktiga kriterier endast 

17,9 procent av gångerna. Skillnaden var stor mellan de fyra kriterier som valdes oftast mot de fyra 

kriterier som valdes mer sällan. Skillnaden mellan det fjärde mest valda mot det femte är hela 28,6 

procentenheter. Respondenterna kan därmed sägas vara relativt samstämmiga. Enligt både OPEC 

och Boverkets rekommendationer bör storleken på friytan tas i beaktning, därför är kriteriet Att 

gårdens friyta är tillräckligt stor (3 000 m2 och 40 m2 per barn) sammanslaget till ett. Tabell 3 visar 

kriteriernas ursprung och hur ofta respondenterna valde att ha med kriteriet som ett av de fyra 

viktigaste. Som tabellen visar valdes Boverkets kriterier klart oftare än OPECs. Alla topp fyra 

kriterier som valdes är enbart hämtade från Boverket medan det femte är hämtat ur båda. De andra 

två kriterierna från OPEC är båda valda minst antal gånger. 
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 Kriterier Kriteriets ursprung 

1 Goda buller- och luftförhållanden. Boverket 

2 Att gården finns i direkt anslutning till byggnaden. Boverket 

3 Goda sol- och skuggförhållanden. Boverket 

4 
Att gårdens friyta är tillräckligt stor  
(3 000 m2 och 40 m2 per barn). 

Boverket och OPEC 

5 Att terräng och vegetation är varierande. Boverket 

6 
Närhet till park och naturmark som kan erbjuda det som 
inte finns på den egna gården. 

Boverket 

7 
Att det finns tillräckligt mycket vegetation och kullig terräng  
(mer än halva ytan). 

OPEC 

8 
Att vegetation, öppna ytor och lekställningar är väl 
integrerade med varandra. 

OPEC 

 

Kriterierna som används för att bedöma utemiljöernas kvaliteter i analysmodellen OPEC tycks inte 

överensstämma med hur sakkunniga inom samhällsbyggnad ser på vad som räknas som de 

viktigaste egenskaperna för en god utemiljö. Vad som också är intressant med resultatet från 

enkätundersökningen är att storleken på friytan inte valdes flest gånger, vilket enligt litteraturen 

verkar vara den viktigaste parametern (Boldemann et al., 2006; Mårtensson et al., 2009; Boverket 

2015a & 2016). Att friytan är tillräcklig enligt Boverkets allmänna råd är på fjärde plats av de mest 

valda kriterierna med en valfrekvens på 64,3 procent till skillnad från kriteriet att det är goda buller- 

och ljudförhållanden som oftast valdes med en frekvens på 78,6 procent. Den angivna lämpliga 

storleken prioriteras som nummer fyra av totalt åtta kriterier. Detta trots att så många forskare och 

institutioner påpekar hur viktig just storleken på friytan är för barnens utveckling och hälsa 

(Boverket, 2014; Boldemann et al., 2006; Holmes & Procaccino, 2009; Mårtensson et al., 2009; 

Yurtsever, 2014). 

När respondenterna blev tillfrågade att kort motivera sina val svarade några att de främst prioriterar 

sådana saker som inte går att ändra i efterhand när de planerar förskolor. Detta är också något som 

Jansson och Persson (2010) menar är viktigt att tänka på eftersom det väldigt sällan går att ändra 

egenskaper som exempelvis storleksyta när det väl är byggt. Några menar att vegetation, kuperad 

terräng samt goda sol- och skuggförhållanden är exempel på något som inte är lika viktigt om de 

tvingas prioritera: 

”…terräng och vegetation kan alltid skapas efterhand så därför är inte de valda. 

Sol- och skuggförhållanden kan även de skapas i viss mån och har mer med 

utformningen av platsen att göra.” 

– Gruppsamordnare detaljplan, 16 års erfarenhet, Högskoleingenjör 
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”Jag har främst valt de faktorer som inte går att påverka i efterhand. Vegetation 

och höjdförhållanden går att justera.” 

– Planarkitekt samt f d bygglovschef, 43 års erfarenhet, Arkitektexamen KTH 

Några respondenter menar att lokaliseringen av förskolan är viktig och att förskolan 

placeras så att barnen under dagen kan få ta del av det som förskolans egen utemiljö inte 

kan erbjuda, exempelvis: 

”Placeringen av en förskola är det viktigaste, och att den placeras intill en park 

eller naturområde. På det sättet skapas ett mervärde, och skoltomten får en 

naturlig förlängning där man också kan vistas.” 

– Planarkitekt, 10 års erfarenhet, Landskapsarkitekt 

Andra menar att det finns en risk att personalen inte är intresserad av att gå utanför gården till park 

och naturmark. Något som också har stöd i tidigare forskning (Jansson & Persson, 2010). Därför 

blir storleken och kvaliteten på den egna utemiljön ännu viktigare, exempelvis: 

”Viktigt att barnen har utrymme för spontana lekar. Ska vara enkelt för 

verksamheterna att vara ute, behöver pedagogerna gå en bit med barnen för att 

komma ut så tror jag det leder till att det tar emot att gå ut med barnen. Det är 

härligt med sol, men viktigt med bra möjligheter till skugga de varmaste 

veckorna under året.” 

– Fastighetsförvaltare, 1 års erfarenhet, Real estate management 

”Barnen tillbringar mycket tid på gården och utflykter till parker och annat kan 

inte garanteras då det är beroende av personalens intresse.” 

– Planarkitekt, 30 års erfarenhet, Landskapsarkitekt 

Det fanns också de som försvarade storleken på ytan i sin motivering och menade att det är viktigt 

att ta höjd gällande friytans storlek eftersom det skapar förutsättningar för förskolan att växa utan 

att utemiljöns storlek blir lidande (se bilaga B för alla svar i enkätundersökningen). 

Vissa svarade att de rekommenderade storleksnormerna helt enkelt inte går att uppnå eller att 

storlekskravet inte är det enda som utgör en god utemiljö. 

”Gårdens ska vara ’tillräckligt stor’ men det innebär INTE 3000 kvm och 40 

kvm per barn som enda lösning. Däremot väljer jag att svara att storleken är en 

av de fyra viktigaste parametrarna eftersom det stämmer bästa med mina 

prioriteringar.” 

– Planarkitekt, 8 års erfarenhet, Landskapsarkitekt 
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5. DISKUSSION 

Den här studien har försökt klargöra vad som gör en god utemiljö vid en förskola och vad en sådan 

har för betydelse för barnens välmående och utveckling. Målet var också att ta reda på hur vi kan 

mäta kvaliteten vid en förskolas utemiljö. 

Av studien framkommer det att förskolans utemiljöer är mycket viktig för barns utveckling samt 

psykiskt och fysiskt välmående. Eftersom nästintill alla svenska barn går i förskola ställer det höga 

krav på den tid barnen spenderar i förskolan. Tidigare forskning bekräftar utemiljöernas betydelse 

för att minska risken för sjukdomar och ge barnen goda förutsättningar. Genom att studera tidigare 

forskning på området tillsammans med enkätundersökningen har det framkommit vilka egenskaper 

som anses vara bland de viktigaste för att skapa en god utemiljö. 

Studien visar att analysverktyget OPEC (Outdoor play environment categories) som i tidigare 

forskning använts för att bedöma kvalitet vid förskolors utemiljö (Söderström et al., 2013) skiljer 

sig från vad Boverket (2015a & 2015b) uppmanar planerare att tänka på vid planering av förskolor 

och dess utemiljöer. Intressant var även att respondenterna i enkätundersökningen inte heller 

prioriterade på samma sätt som forskaren bakom OPEC. Att OPEC hålls enkel är ett syfte med 

modellen (Mårtensson, 2013). Det kan vara fördelaktigt. En modell som varit svår att använda eller 

för omfattande hade varit problematisk att använda i den här studien. Min uppfattning är också att 

exempelvis en kommunal planerare som inte redan är expert på området eller har det som sitt 

huvuduppdrag kanske drar sig för att använda en alltför omfattande metod. 

Kriterierna i OPEC må enligt myndigheter och sakkunniga inom samhällsbyggnad vara mindre 

viktiga än de övriga alternativen som gavs, men det är ändå en modell ämnad för syftet att kunna 

analysera och bedöma kvaliteten vid en förskola. Det är en modell med strukturer, variabler och 

poängsättning vilket gör det möjligt att på ett enklare sätt ställa utemiljöerna mot varandra. Jag 

anser att OPEC inte fokuserar tillräckligt brett för att på ett bra sätt kunna användas av fysiska 

planerare. Alla OPECs kriterier fokuserar på förhållandena innanför gårdens gränser. Den här 

studien visar att även faktorer utanför den egna gårdens gränser kan vara viktiga. Faktorer som 

exempelvis lokalisering och närhet till park eller naturmark. 

Genom att applicera OPEC på några lokala förskolor i Gävle har ett resultat framkommit om vad 

som kan ses som exempel på en god respektive svag utemiljö. En sådan mätmetod kan vara 

användbar för exempelvis en kommun eftersom den tar fram exempel på utemiljöer med god 

kvalitet respektive sämre. Detta gör att planerare i framtiden kan dra lärdom av tidigare lyckade 

respektive mindre lyckade utemiljöer. 

Med ytterligare forskning kring kriterier för vad som gör en god utemiljö vid en förskola bör en ny 

analys- och bedömningsmodell kunna framställas. Genom att använda OPECs struktur, metod och 

befintliga kriterier går det möjligen att bygga vidare med fler kriterier och variabler. Genom att 

exempelvis föra in Boverkets (2015b) kriterier i en sådan typ av struktur går det antagligen att 

bedöma förskolors utemiljöer på ett mer anpassat sätt för fysiska planerare. Om samma förskolor 

som användes i den här studien gick igenom en sådan modell skulle resultatet antagligen se lite 

annorlunda ut. Eftersom både Boverket och OPEC värderar storleken på friytan högt skulle 

antagligen de större gårdarna fortfarande rankas högt, med all rätt. 
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Den metod och struktur som används i OPEC ställer relativt höga krav på den som utför analysen. 

Det är ett metodproblem som kan ha påverkat resultatet i den här studien och ett problem för 

framtida användande av exempelvis en inte tillräckligt erfaren planerare. Om en ny analys- och 

bedömningsmodell skulle framställas kan detta vara en parameter att ta i beaktande och därför 

tydliggöra kriterierna inför bedömningen. 

5.1 Planeringsstrategier och förtätning 

Eftersom strategin inom fysisk planering verkar vara att förtäta städer (Norrman Bjarsell, 2014) är 

det antagligen svårt att undvika att förskolor får allt mindre plats. Detta verkar också vara någonting 

som respondenterna i studiens enkätundersökning är medvetna om, vilket gör att de fokuserar på 

andra saker. Nästan lite uppgivet svarade vissa att de rekommenderade storleksnormerna helt 

enkelt inte går att uppnå, men att strävan alltid finns att försöka göra så gott som möjligt. Det 

märktes också när respondenterna fick välja kriterier. Ett intressant resultat var att storleken på 

friytan endast prioriterades som nummer fyra av åtta kriterier om vad som utgör en god utemiljö 

trots att tidigare forskning menar att det är en så pass viktig parameter (Boverket, 2014; Boldemann 

et al., 2006; Holmes & Procaccino, 2009; Mårtensson et al., 2009; Yurtsever, 2014). 

5.2 Lagstiftning 

Min uppfattning är att den svaga lagstiftningen är en stor anledning till att friytorna på förskolorna 

minskar. Som Dahlén et al. (1975) uttrycker det, uppstår det ett problem i vardagen när beslut ska 

fattas eftersom barnen inte själva kan påverka för att skydda sina intressen. Jag tror att de flesta 

skulle svara självklart ja på frågan om barnens behov ska beaktas i planeringen av staden, men i 

realiteten är det lätt hänt att andra intressen går före när det är hög konkurrens om markytan. Som 

tidigare nämnts menar professor Anna-Johanna Klasander (Svenska dagbladet, 2016) att ett 

växande kommersiellt perspektiv gör att intressenter som kan vara inkomstbringande till 

kommuner ofta får fördelar. Det är i så fall en viktig punkt att försöka förändra. Barns 

förutsättningar i förskolan bör inte påverkas av kommersiella krafter. I Nielsen och Saglies 

undersökning (2013) anser majoriteten av de tillfrågade landskapsarkitekterna att andra saker än 

friytans storlek prioriteras, helt enkelt för att friytan inte är lagstiftad till mätbar storlek. Därför är 

det viktigt att lagstiftningen, i det här fallet Plan- och bygglagen förändras. Ändringarna som nu 

föreslås av Boverket (2014) är inte mätbara, men förtydligar och lägger extra tyngd kring 

uppmaningen. Om målet är att strikt efterfölja råden om storleksnormer bör det om faktiska 

storlekar lagstiftas. Det finns dock en uppenbar risk att förskolor i så fall tvingas ut ur städerna till 

landsbygden där konkurrensen om mark inte är lika hög. Det skulle innebära helt andra problem 

för familjer med barn i förskolan. 

5.3 Utvärdering av metoder och rekommendationer till kommande forskning 

Det initiala målet med den här studien var att hitta ytterligare en analys- och bedömningsmodell lik 

OPEC som mäter kvalitet på förskolors utemiljöer. Med en sådan modell hade OPEC mer rättvist 

kunnat jämföras och dess kriterier diskuterats. Anledningen att någon sådan inte användes var att 

den enda som hittades (POEMS) i tidigare forskning inte var fri att använda. I framtida forskning 

på det här ämnet rekommenderas att POEMS eller liknande modell appliceras på samma förskolor 

som OPEC och att modellernas resultat jämförs. 
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För att utvärdera OPEC och dessutom diskutera vilka egenskaper som är viktigast vid planering av 

en förskola rekommenderas nästa forskare att samla en fokusgrupp. Gruppen kan bestå av ungefär 

samma typ av respondenter som deltog i den här studiens enkätundersökning, det vill säga 

sakkunniga planerare och förvaltare som kan fungera som experter. Det skulle ge utrymme för en 

djupare diskussion av både de studerade förskolorna, modellernas struktur och resultat samt en 

diskussion om vad som bör eftersträvas vid planeringen av förskolor. 

De metoder som användes för att ta fram underlag till analys och bedömning av utemiljöerna kan 

utvecklas. Genom att använda vegetationskartor för platserna hade det varit enklare att mäta 

proportionen av storleken som innehåller vegetation eftersom det hade kunnat göras i GIS. 

Däremot anser jag att det alltid måste kompletteras med en observation på plats för att avgöra 

vilken typ av vegetation som finns i dagsläget och hur den interagerar med platsen. 

I den här studien jämfördes sex stycken förskolors utemiljöer. Framtida forskning bör eftersträva 

att analysera fler förskolor. Resultatet hade varit mer jämförbart med fler förskolor och det hade 

ökat resultatets reliabilitet.  

Urvalet till enkätundersökningen som genomfördes i den här studien gör att respondenternas svar 

kan vara svåra att generalisera. Urvalsmetoden kan kritiseras för att inte vara tillräckligt slumpartat. 

Snöbollsurvalet i kombination med att jag själv skickade enkäten vissa planeringskontor i 

kommuner som jag kom att tänka på kan ses som icke vetenskapligt. Trots att respondenterna 

antagligen har olika bakgrund och härstammar från andra delar av landet än där de arbetar blir det 

problematiskt att se svaren som generella åsikter. Nästa forskare rekommenderas att använda 

sannolikhetsurval för att minska urvalsfelet som kan uppstå. 

Nästa forskare inom det här området bör också vidare undersöka hur storleken på en förskolas 

utemiljö är kopplad till barnens hälsa och utveckling. Den tidigare forskning som hittades inför den 

här studien fokuserar ofta på utemiljöns betydelse för barnens hälsa och utveckling, men sällan på 

hur storleken är kopplad till detta. Till detta saknas forskning på betydelsen av att kvalitet vid 

förskolors utemiljöer är mätbart och därtill om mått på kvalitet eller storlek bör lagstiftas.  
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BILAGA A – BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR OPEC-ANALYSER 

Underlaget för OPEC-analyser på de studerade förskolorna som inte visas i metodavsnittet. 
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BILAGA B – ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

Nedan följer enkätundersökningens konstruktion. 

 

Enkät: Förskolors utemiljöer 

Den här enkäten tar cirka fem minuter att genomföra. 

INSTRUKTIONER: I enkäten vill jag att du väljer de fyra viktigaste kriterierna vid planering av 

en förskola. Du kommer att få välja mellan åtta alternativ. Vidare ska du väldigt kort motivera 

dina val. Sist i enkäten vill jag veta lite om din yrkesroll. 

BAKGRUND: Den här enkäten är en del i ett examensarbete som syftar till undersöka 

betydelsen av kvaliteten hos en förskolas utemiljö. Målet med studien är att ta reda på hur det går 

att mäta kvalitet hos en förskolas utemiljö och hur befintliga analysverktyg och handböcker 

beskriver en god utemiljö. Den här enkäten kommer att användas för att beskriva hur sakkunniga 

som arbetar med planering eller förvaltning värderar mätbara kriterier. 

KONTAKT: Examensarbetet görs av mig, Kevin Engberg, på Samhällsplanerarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Mina kontaktuppgifter är: kevin.engberg@gmail.com, 070-204 49 26. 

ÖVRIGT: Enkäten är anonym, frivillig och kommer endast att användas inom ramen för 

examensarbetet. 

Tack så mycket för ditt deltagande. 

 

Vilka av följande alternativ anser du är de fyra viktigaste att tänka på vid planering av en 

förskola? (Kryssrutor) 

□ Att gårdens friyta är tillräckligt stor (3 000 m2 och 40 m2 per barn). 

□ Att det finns tillräckligt mycket vegetation och kullig terräng (mer än halva ytan). 

□ Att terräng och vegetation är varierande. 

□ Att vegetation, öppna ytor och lekställningar är väl integrerade med varandra (t.ex. att 

vegetation inte endast finns längs gårdens ytterkanter). 

□ Att gården finns i direkt anslutning till byggnaden. 

□ Närhet till park och naturmark som kan erbjuda det som inte finns på den egna gården. 

□ Goda buller- och luftförhållanden. 

□ Goda sol- och skuggförhållanden. 


