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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets 

vardag, med fokus på 50 kommunala förskolegårdar i Karlstads kommun. Då gårdarna idag 

krymper i takt med förtätningens ökade konkurrens om mark, samtidigt som behovet av nya 

förskoleplatser är stort, är barns rätt till rum ett aktuellt ämne. Studien inleds med en kort 

bakgrund om förskolans historia och aktuella lagar för att sätta ämnet i en större kontext.  

 

Metoderna i studien är både kvalitativa och kvantitativa i sin utformning med empiri insamlad 

genom geografiska mätningar av förskolegårdar och observationer av förskolebarn. Det 

empiriska materialet har bland annat analyserats genom kvalitativa innehållsanalyser. Studiens 

vetenskapliga utgångspunkt är inspirerad av poststrukturalismen och de teorier som presenteras 

grundar sig i barngeografi och rumsforskning.  

 

Av observationerna framkom att barnens uppmätta rörelsegrad inte hade något tydligt samband 

med gårdarnas storlek. Däremot observerades ett samband mellan typ av lek, rörelse och 

gårdarnas utrymme. Studiens resultat visar därmed att barnens vardag påverkas av gårdarnas 

storlek, framförallt den totala storleken, och att barn inom mindre gårdar har sämre 

förutsättningar för vidlyftig lek och god hälsa. Gårdarnas storlek utgör också en 

grundförutsättning för andra kvaliteters existens som i sin tur påverkar barnen. Resultatet 

visade att det fanns stor spridning av förskolegårdar med olika storlekar i kommunen, vilket 

innebär en ojämlikhet i barnens vardagsmiljö och förutsättningarna för god hälsa och 

utveckling. En slutsats som kan dras är att barnens rätt till rum bör prioriteras för att förhindra 

krympande ytor och för att säkerställa jämlika förutsättningar. 
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Förord 

“Spring för livet” är vår kandidatuppsats skriven under våren 2019 inom kulturgeografi vid 

Karlstads universitet. Intresset för studiens ämne väcktes under hösten då en av oss skrev ett 

mindre arbete om barnens plats i samhället med inriktning mot förskolor. Arbetet blev en 

inspirationskälla. Tillsammans med våra tidigare erfarenheter, samt intresse för social hållbar 

planering, var ämnet ett naturligt val för oss.  

 

Alla foton i arbetet är tagna av Marielle Autio Nilsson och de bilder där barn medverkar är 

privata. 

 

Vi vill i detta förord passa på att rikta ett tack till alla som hjälpt oss att genomföra studien, 

våra mammor för korrekturläsning och till varandra för ett bra samarbete och en härlig tid 

tillsammans. 

 

Tack till vår handledare Hans-Olof Gottfridsson, doktor i kulturgeografi, för uppmuntran och 

vägledning. Tack till Sofie Alvers, lokalplanerare vid Karlstads kommuns barn- och 

ungdomsförvaltning, för visat intresse och engagemang samt Pernilla Hedström, 

universitetslektor i idrottsvetenskap, för utlån av stegräknare vilket gjorde vår idé möjlig att 

genomföra. 

 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla förskolechefer, personal och deltagare i studien, speciellt de 

underbara barn som medverkat och förgyllt vårt arbete.  
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1 Inledning 

Idag krymper förskolors och skolors utemiljöer vilket påverkar våra barns vardagsliv och hälsa. 

Då barn tillbringar allt mer tid på dessa platser är frågan om utemiljöernas storlek samt barnens 

rum i staden en mycket viktig del av samhällsbyggnaden.  

 

En anledning till att gårdar krymper är att städerna förtätas i samband med att fler människor 

väljer att leva sina liv i stadsmiljö (Hörnquist m.fl. 2005). Förtätning är idag en planeringstrend 

som motiveras med hållbarhetsargument samt ses av många som lönsamt ur tillväxtsynpunkt 

(Sveriges kommuner och landsting [SKL] 2015). Enligt Hägerhäll & Nilsen (2012) påverkas 

förskolegårdar ofta negativt då deras friytor går förlorade ur förtätningens markkamper. 

Ytterligare anledning till minskat utrymme för barnen är ett ökat barnantal på våra svenska 

förskolor vilket gör att fler barn behöver dela på förskolegårdarna. Enligt siffror från Skolverket 

gick år 2018 84,8% av svenska barn i åldrarna 1–5 år i förskola och antalet inskrivna barn 

ökade med 7886 mellan åren 2017–2018 (Skolverket 2019). Det finns lite forskning och 

statistik om förskolors friytor, men för skolor visar siffror från Statistiska Centralbyrån [SCB] 

(2018) att mellan 2014–2017 minskade barnens friytor i skolan med 3,7 kvm per barn. Även 

Boverkets (2018a) studier visar att det finns tydliga samband mellan förtätning och skolgårdars 

negativa storleksutveckling. 

 

Behovet av nya förskoleplatser samt personal är i dagsläget stort och väntas öka de närmaste 

åren, samtidigt som byggnation av nya förskolor och upprustning av de gamla kommit igång 

sent (Fahlander 2017). Att det idag inte finns tillräckligt med ändamålsenliga förskolegårdar 

innebär att mindre ytor är tillgängliga för lek, rörelse och socialt samspel, något som påverkar 

barnens fysiska och psykiska hälsa negativ (Mårtensson 2013). En minskning av barnens 

friytor och deras utrymme i våra städer gör att hållbarhetsaspekter av förtätningen kan 

ifrågasättas och lyfter ett behov av ett ökat barnperspektiv i samhällsplaneringen. Idag finns 

inga lagar eller allmänna råd gällande förskolegårdarnas faktiska storlek (Boverket 2015), utan 

de lagar och riktlinjer som styr är otydliga och möjliggör tolkningar.  

 

Vi anser att tydligare lagar och en ökad kunskap inom området krävs för att få med barnens 

perspektiv i samhällsplaneringen. Barnens plats i staden och rätten till rum är viktiga aspekter 

som inte får nedprioriteras när våra städer förtätas. Ett ökat barnperspektiv anser vi vara 
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nödvändigt för att stärka samhällets hållbarhet och ge barnen den plats som de har rätt till. Det 

saknas studier av förskolors friyta och ytornas påverkan på barnen, och SCB (2015) skriver att 

det finns ett behov av en kartläggning. En del forskning har dock gjorts med fokus på 

förskolegårdars kvaliteter. Då tidigare forskning visar hur barns vardagsliv påverkas av 

samhällsplaneringen men att barnens frågor får lite utrymme, är det intressant med fler studier 

i ämnet.  

1.1 Syfte 

Studien fokuserar på barns vardagsliv inom förskolemiljön i Karlstads kommun genom att 

undersöka om en skillnad finns i barns användning av en friyta i relation till dess storlek. Syftet 

med studien är således att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets 

vardag.  

 

För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar valts: 

 

- Hur stora friytor har Karlstads kommunala förskolor?  

- Hur mycket rör sig barnen inom förskolegårdarna i förhållande till gårdens storlek? 

- Hur påverkas barnens lek av friytornas storlek? 

1.2 Studiens avgränsningar och centrala begrepp  

Studiens har avgränsats av såväl tid som resurser. Tidsåtgången för uppsatsen är bestämd 

utifrån kandidatuppsatsers poängnivå vilket motsvarar tio veckor. Tiden har i sin tur, i stor 

grad, påverkat studiens andra avgränsningar som metod och urval och därigenom begränsat 

studiens omfång. 

 

Resurser är en annan förutsättning som påverkat flera val, exempelvis antalet barn som 

undersökts med stegräknare. 

 

Uppsatsens geografiska avgränsning beror på våra kunskaper om kommunen, universitetets 

placering, samt att vi båda två är bosatta i Värmland. Valet påverkades också av ett tidigt visat 

intresse från kommunens sida och våra tidigare erfarenheter av förskoleverksamhet. 
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1.2.1 Karlstads kommun 

Geografiskt är uppsatsen avgränsad till att studera Karlstads kommun. Karlstads kommun är 

belägen norr om Vänern i Värmlands län och är en växande kommun med 92 478 invånare1, 

vilket gör kommunen till länets största (Karlstads kommun 2019). Kommunens tätorter, som 

har en eller flera förskolor, är Alster, Edsvalla, Karlstad, Molkom, Skattkärr, Skåre, 

Vallargärdet/ Ulvsby, Vålberg och Väse.  

 

I januari 2019 fanns 55 förskolor med kommunalt huvudmannaskap inom Karlstad och studien 

har undersökt 53 av dessa. Valet att studera kommunala förskolor togs då studien behövde 

avgränsas i omfång och tid. Ett tidigt visat intresse från kommunens barn- och 

ungdomsförvaltning har även påverkat avgränsningen.   

 

Karlstad kommun har inga strategiska dokument som reglerar friytor och friyta lyfts inte heller 

i den aktuella översiktsplanen. Kommunen2 anger dock att de förhåller sig till, och strävar efter, 

att uppnå 40 kvm per barn. 

1.2.2 Friyta 

Med friyta, avser Boverket i sina allmänna råd, den lekbara yta som barnen har tillgång till 

under sin tid på förskolan och där barnen själva kan ta sig mellan byggnaden och friytan (BFS 

2015:1). Boverkets definition av friyta är den definition som studien antagit vilket innebär att 

byggnader, förråd och parkeringar är borträknade. Lekstugor och mindre byggnader vilka är 

avsedda för utomhuslek har dock räknats in i friytan. Boverkets definition anger att friytan ska 

vara belägen i direkt anslutning till förskolan, något som denna studie delvis frångått då mindre 

avstånd mellan friyta och förskola accepterats. Friytans storlek bedöms i förhållande till vad 

Boverket anger kan vara en rimlig friyta per barn, 40 kvm. Boverket skriver också om 

förskolors totala friyta som bör överstiga 3000 kvm (Boverket 2018b). Den totala friytan är 

inte studiens fokus, men är ett mått som studien förhåller sig till.  

 

Studien undersöker friytans storlek i måttet friyta per barn, det vill säga den totala friytan 

dividerat på antal barn som januari 2019 var registrerade vid förskolan. Ytornas kvaliteter, 

tillgänglighet eller kringliggande förutsättningar såsom vegetation, solförhållanden, 

närliggande grönområden och buller inkluderas inte i studien.  

                                                
1 Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2018-12-31.  
2 Karlstads barn- och ungdomsförvaltning, mejlkonversation 9 maj 2019. 
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1.3 Disposition 

Studien består av sju kapitel. I det inledande kapitlet presenteras studiens problemformulering, 

syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller även en beskrivning av de centrala begrepp och 

avgränsningar som ligger till grund för studien. 

 

I kapitel två, Bakgrund, ges en kortare beskrivning av den svenska förskolans historia samt en 

presentation av viktiga styrdokument som är av relevans för planering av förskolegårdar. Detta 

görs för att sätta studien i en större samhällskontext. 

 

Kapitel tre, Teori och tidigare forskning, består av två avsnitt där det första avsnittet, 

Vetenskapliga utgångspunkter, presenterar studiens teoretiska ramverk med fokus på 

grundläggande filosofiska premisser, poststrukturalism och rumsteori. I Kapitlets andra del, 

Tidigare forskning, sammanfattas tidigare forskning i ämnet under fyra teman Barnens 

utrymme, Barnens aktiva lek, Psykisk hälsa och Socialt samspel.  

 

I kapitel fyra, Metod och metoddiskussion, presenteras studiens metodologiska ramverk.  Varje 

metod redovisas under en separat rubrik med genomförande, analysprocess och 

metoddiskussion. Kapitel fyra avslutas med två avsnitt där reflektioner kring studiens 

reliabilitet och validitet samt etiska ställningstaganden diskuteras utifrån metodval och 

utförande.  

 

I studiens femte kapitel, Resultat, presenteras resultatet av arbetets sammanställda empiriska 

material som tagits fram genom mätningar och observationer. Resultatet redovisas under 

rubrikerna Mätning av friytor, Rörelseobservation och Gårdsobservation. 

 

I kapitel sex, Analys, sätts det sammanställda empiriska materialet i relation till relevant 

teoribildning. Analysen redovisas under rubrikerna Barnens utrymme, Barnens aktiva lek, 

Psykisk hälsa och Socialt samspel.  

 

Kapitel sju Diskussion är studiens avslutande kapitel. Kapitlet fokuserar på studiens syfte och 

tre frågeställningar där en diskussion förs under varje frågeställning, utifrån det analyserade 

materialet. Avslutningsvis redovisas en kort sammanfattning av studiens slutsatser i relation 

till syftet och även förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
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2 Bakgrund 

I kapitlet redovisas en kort bakgrund till förskoleverksamhetens framväxt i Sverige under 1900-

talet och framåt. Kapitlet innehåller också en sammanfattning av de styrdokument som är 

relevanta för studiens syfte.  

2.1 Förskolans historia 

Barnomsorgen är ett relativt nytt fenomen i den svenska historien. Den stora debatten gällande 

barnomsorg drog igång så sent som på 1930-talet i samband med Alva Myrdals förslag till 

storbarnkammare. Tidigare hade mindre barnkrubbor och barnträdgårdar funnits i Sverige, men 

i en mycket liten skala och i huvudsak drivna av kvinnoföreningar eller ideellt arbetande 

kvinnor (Martin 2015). Myrdals förslag, som senare förverkligades, innebar att barn till 

arbetande mödrar skulle kunna tillbringa en tid i storbarnkammare då mödrarna arbetade 

utanför hemmet. Förslaget passade bra ihop med det ökade behovet av kvinnlig arbetskraft, 

vilket ställde krav på familjepolitiken (ibid). Verksamheterna var helt kvinnodominerade och 

det var kvinnor som utvecklade, styrde och arbetade inom barnomsorgen (Tallberg Broman 

2017). Efter kriget var dock kvinnans plats åter i hemmet som den vårdande modern och när 

50-talets hemmafruideal växte fram avstannade barnomsorgsdebatten i Sverige (Martin 2015).  

 

1960-talet kom med en högkonjunktur och kvinnors utbildningsnivå ökade. Med det växte 

kvinnornas kamp för jämställdhet och frigörelsen från den rådande normen, som hemmafru, 

och i beroendeställning till mannen. Det ledde i sin tur till att behovet av en organiserad 

barnomsorg blev akut, och när Sverige på 1960- och 1970-talet genomgick ett samhällsbygge 

för att bli en framstående välfärdsstat var barnomsorgen en av hörnstenarna och en kommitté, 

Barnstugeutredningen, tillsattes (Martin 2015). Kommittén genomförde fyra utredningar 

gällande fritidshem och förskolor, vilket ledde fram till förskolelagen som trädde i kraft 1975 

(Tallberg Broman 2017; Martin 2015). Det var den första lagen inom området och den innebar 

bland annat att förskoleverksamheten blev en lagfäst kommunal uppgift. Kommunerna 

ansvarade därmed för att barnomsorgen redan i ett tidigt stadie kom in i den kommunala 

samhällsplaneringen (Martin 2015). Barnens tid inom barnomsorgen skulle enligt lagen präglas 

av jämställdhet, solidaritet och demokrati (SFS 2010:800) och med åren skulle barnens 

påverkningsmöjligheter på verksamheten bli allt större (Martin 2015).  
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I Barnstugeutredningen fanns även ett fokus på barnens utevistelse, dock inget gällande 

gårdarnas utformning eller storlek (Martin 2015). Storleken på friytor har varierat kraftigt 

genom åren och det var först 1975 en riktlinje för förskolegården dök upp i Bostadens 

grannskap, som var Statens planverks tillämpningsanvisningar till dåvarande 

byggnadsstadgarna. Traditionellt sett har förskolegårdar anpassats efter vad som ansetts 

passande för tidens rastaktiviteter och som motsvarat det gällande behovet i fråga om antal 

barn. I Statens planverks riktlinje, i Bostadens grannskap, från 1975 nämns dock för första 

gången ett lämpligt mått på friyta som då var 40 kvm per barn och baserades på ”beprövade 

och goda lösningar”, vilka ej förklaras mer ingående i riktlinjerna (Normann Bjarsell & Kylin 

2014).  

 

År 1989 dyker återigen riktlinjen 40 kvm upp, men inte som en del av Byggnadsstadgan utan 

som ett allmänt råd från Socialstyrelsen i Lokaler och miljö i förskola och fritidshem. Riktlinjen 

baserades på Bostadens grannskap men var utformad som ett allmänt råd och därmed inte 

juridiskt bindande (Normann Bjarsell & Kylin 2014). Riktlinjerna upphörde efter bara tio år i 

samband med att miljöbalkens trädde i kraft 1999 och det blev den verksamhetsansvarigas 

ansvar att främja en hållbar utveckling (Lenninger 2014). 

2.2 Styrdokument  

Barn är en utsatt grupp i samhället då deras påverkansmöjligheter är begränsade eftersom de 

inte har samma möjligheter att framföra sina åsikter. För att säkra barnens rättigheter finns ett 

flertal styrdokument och nedan presenteras de som är av relevans för planering av 

förskolegårdar. 

2.2.1 Barnkonventionen 

Barnkonventionen behandlar barns rättigheter och visar på att barn är individer med egna 

rättigheter. Sen 1990 har konventionen varit juridiskt bindande i Sverige och kommer år 2020 

att bli svensk lag. Detta kommer att innebära att konventionen får en större tyngd och kan 

användas som grund vid beslut i svenska domstolar (Unicef 2018).  
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2.2.2 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) reglerar allt kring skolväsendet och i 8 kapitlet 2§ samt 8§ nämns 

förskolans syfte och dess miljö. Bland annat står det att barnen ska erbjudas en god miljö och 

att verksamheten ska stimulera barnens utveckling. 

 

För att tydliggöra skollagen finns allmänna råd som stöd för måluppfyllelse i förskolan. I de 

allmänna råden för förskolan nämns att barnens bästa ska tas hänsyn till i beslut som gäller 

barnen själva. I råden behandlas även den fysiska miljön där Skolverket (2017, s.17) skriver 

att “Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 

i naturmiljö”. Skolverket (2017) tydliggör att förskolans uppdrag är att uppmuntra och locka 

barn till lek och aktivitet, ute som inne och att förskolans fysiska miljö påverkar barnens 

möjlighet till lärande. Därför ska den fysiska miljön enligt de allmänna råden vara anpassade 

efter barngruppens storlek för att inte begränsa barnens lärande (ibid). 

2.2.3 Läroplan för förskolan 

Förutom skollagen styrs förskolan även av läroplanen för förskolan (Lpfö18) vilken redovisar 

förskolans värdegrund, mål och inriktning. I läroplanen beskrivs hur förskolan ska spegla 

innehållet i barnkonventionen, och lyfter således barnens rätt till delaktighet och inflytande. I 

läroplanen står också hur barnens ska ges rätt förutsättningar för att utveckla en mångsidig 

rörelseförmåga. Barnens möjlighet till fysisk aktivitet och tillgång till naturmiljöer lyfts också 

i läroplanen. Vidare beskrivs hur ett intresse för fysisk aktivitet kan utvecklas genom 

rörelseglädje. I läroplanen nämns inte förskolegården eller friyta, men att barnen ska erbjudas 

en god och inspirerande miljö (Skolverket 2018). 

 

I de allmänna råden kopplade till läroplanen lyfts däremot både utemiljön och utrymme. Den 

fysiska miljön är av stor vikt och bör vara anpassad till antalet barn för planering och utförande 

av aktiviteter. Vidare beskrivs hur utomhusvistelsen bör ge möjlighet till aktiviteter och lek 

(Skolverket 2017). 

2.2.4 Plan- och Bygglagen 

I PBL regleras förskolors utemiljö i åttonde kapitlet. Där går det att läsa att det ska “finnas 

tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse” vid nybyggnationer (PBL 

2010:900 kap. 8 § 9). Vid redan bebyggda tomter ska lagar gällande friytors storlek tillämpas 
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i skälig utsträckning (PBL 2010:900 kap. 8 § 11). Vad som anses vara tillräckligt stor friyta 

avgörs av kommunerna (Boverket 2015). 

 

Till PBL finns Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) som förtydligar PBL:s lagar. Här skrivs, 

bland annat, att faktorer som särskilt bör beaktas är friytan storlek och utformning, men även 

tillgänglighet och andra aspekter som gör att ytan kan användas ändamålsenligt. Friytans 

storlek bör enligt råden “vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage 

går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden” (BFS 2015:1).  

2.2.5 Övriga styrdokument 

Planering av förskolor regleras även av andra lagar och regler. Dock styr inte dessa något kring 

friyta. Miljöbalken reglerar lämplig placering av förskolan för att barnen till exempel inte ska 

utsättas för skadligt buller. Andra styrdokument att förhålla sig till är Boverkets byggregler, 

Ordningslagen och Produktsäkerhetslagen (Boverket 2015). Kommuner har även möjlighet att 

upprätta egna riktlinjer för friyta som stöd för planering, något som flertalet kommuner gjort.  
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3 Teori och tidigare forskning  

Kapitlet är indelat i två avsnitt och presenterar de teorier och den tidigare forskningen som är 

relevanta för studiens förståelse. Poststrukturalism, barngeografi och rumsteori är det som 

inspirerat studiens teoretiska ramverk och presenteras i kapitlets första del efter en genomgång 

av arbetets vetenskapliga utgångspunkt. Tidigare forskning gällande friytor och barns 

utomhusvistelse redovisas i kapitlets andra del.   

3.1 Poststrukturalism 

Poststrukturalism är en vetenskapsteoretisk inriktning med utgångspunkten att granska de 

samhälleliga strukturerna genom ett subjektivt angreppssätt. Poststrukturalism har utvecklats 

från strukturalismen med idéhistoriska kopplingar till marxismen. Inriktningen bygger inte på 

strukturer, men förnekar inte heller deras existens, utan ser på strukturer som rörliga och 

föränderliga. Med detta menas att strukturer finns och påverkar samhället men att de är möjliga 

att utmana (Hertz & Johansson 2013). 

  

Poststrukturalismens idéer är användbar vid forskning om samhället då de syftar till att beskriva 

subjektets sammanhang och dess sociologiska verklighet. Inriktningen söker inte efter en 

objektiv sanning utan betonar att kunskap förändras över tid. Intresset ligger således i att 

beskriva en del av sanningen eftersom den självklara sanningen inte finns (Nayak & Jeffrey 

2011). Frågan är hur poststrukturalismen kan användas i relation till samhällsvetenskapens 

generella teorier om ingen objektiv sanning kan sökas (Hertz & Johansson 2013)?  Hertz och 

Johansson (2013) menar att sammanhanget inom vilket forskningen bedrivs påverkar resultatet 

och att reflexivitet och öppenhet är viktigt för att visa hur sammanhanget kan ha påverkat 

forskningen. Poststrukturalismen söker således efter en sanning, men inte efter en större sådan. 

  

I studien är perspektivet relevant då det belyser barnets vardag och verkligheten inom 

förskolorna. Vi menar att verkligheten kan skilja sig åt beroende på ett flertal faktorer som 

format sammanhanget, men att underliggande strukturer format förutsättningarna. Ett 

poststrukturalistiskt förhållningssätt kan belysa hur materiella förutsättningar samt 

samhälleliga strukturer formar och påverkar subjektens varande. Förskolegårdens fysiska 

avgränsningar och vuxnas makt är exempel på dessa materiella förutsättningar och 

samhälleliga strukturer som påverkar barnens vardag. Dock är strukturerna möjliga att utmana 

och studien fokuserar därför på barnet som subjekt. 
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Ställningstagande kring synen på barnet som ett subjekt och samhällsaktör och inte som en 

passiv passagerare grundar sig i barngeografin. Aitken (2001) beskriver synsättet, där barn ses 

som passiva och maktlösa, som “othered”. Synen på barn som avvikande har också beskrivits 

som att de är “blivande” och inte “varande” med innebörden att de ska komma att bli människor 

genom sin uppväxt, att deras barndom är en linjär resa på väg mot en slutstation (Holloway & 

Valentine 2000). Argumentationen för att barn inte bör ses som blivande utan som varande är 

att deras nuvarande situation och deras bidrag förbises och att barndomen reduceras till ett 

väntande (Hanson 2017). 

  

Aitken (2001) skriver också om riskerna med ett poststrukturellt perspektiv. Denna 

vetenskapsteori har i grunden för avsikt att “frigöra barndomen” och för att det ska vara möjligt 

måste vuxenvärlden omfamna barnens motstånd mot samhället och de vuxnas normer och 

regler. Med det menar Aitken (2001) att synen som tidigare funnits på barnet och barndomen 

som det naturliga och rena behöver omvärderas i och med att poststrukturalismen ifrågasätter 

det fångade barnet och den vuxenproducerade barndomen. 

3.2 Barnets geografi 

Barngeografi är en gren inom kulturgeografin som studerar barnens platser, rum och  

livsmönster. Grunderna utvecklades först under 70-talets miljöpsykologivåg och senare genom 

marxismens strukturella perspektiv och den feministiska geografin (Aitken 2018). Forskarna 

inom den feministiska skolan ansåg att ett synliggörande av kvinnan som subjekt kunde öka 

intresset såväl kvinnors som ungas vardag. Den feministiska geografin har därför varit 

betydande på studier gällande ungas identitet och platsupplevelser (Nayak & Jeffrey 2011; 

Holt-Jensen 2018; Aitken 2018). Barngeografin fick sitt stora internationella genombrott efter 

att FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990. I och med barnkonventionen och geografins 

rumsliga vändning hamnade rummet i fokus och barnens geografi sågs som korrelerade med 

politiken (Unicef 2018; Aitken 2018). 

 

Att barngeografi accepterats som en egen gren inom geografin har inneburit att barn och deras 

värld kan förstås och planeras efter, på nya sätt. Barnen kan studeras ur ett rumsligt perspektiv 

vilket har gjort att de, från att varit triviala objekt inom geografin, blivit viktiga inom 

planeringen av landskap och studier av plaster och rum. Det har bidragit till att barnet har fått 

en större plats i samhällsutvecklingen och att barns perspektiv och levnadsmönster fått större 
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utrymme i samhällsdebatten. Barnens geografi studeras idag ofta tvärdisciplinärt för att fånga 

upp barnens uppsjö av platser, rum och upplevelser (Aitken 2018).  

 

Barngeografin belyser även det ojämna maktperspektivet mellan barn och vuxna (Aitken 

2018), vilket i denna studie tydliggörs då förskolornas gårdar är rum planerade av vuxna. De 

verkliga mottagarna till dessa planerade rum riskeras att glömmas bort och mottagarna blir 

istället de vuxna som äger eller betalar för gården. Inom barngeografin lyfts vikten av de 

verkliga mottagarna. Att rummen bör skapas för de som använder det mest frekvent (Woolley 

2015).  

3.3 Rum 

Begreppet rum och plats är centrala begrepp inom geografin och inom barngeografin har 

forskare använt sig av både plats och rum i kombination och särskilda från varandra. Begreppen 

fick en ökad betydelse under 70-talets spatiala vändning då diskurser kopplades ihop och 

undersöktes genom rumsliga perspektiv (Cronqvist 2010). Innan den spatiala vändningen 

fokuserade rumsvetenskapen inom kulturgeografin i synnerhet på positivismens 

generaliserande syn där rummet var ett matematiskt verktyg för att organisera och modellera 

samhället (Nayak & Jeffrey 2011). Plats ansågs istället innefatta mjukare värden och användes 

mer inom den humanistiska skolan (Castree 2009).  

 

Uppdelningen mellan plats och rum började däremot ifrågasättas. 1974 publicerade Henri 

Lefebvre sin bok The production of space där han utmanade de klassiska rumsbegreppen och 

beskrev vardagslivets rum. Lefebvres rumsliga teorier har växt fram ur den marxistiska 

grundfilosofin vilket bland annat visas genom hans intresse för de strukturella dimensioner som 

är med och producerar rummet (Lefebvre 1991). Lefebvres marxistiska tankar blandas med 

mer humanistiska i hans beskrivning av det sociala rummet och dess egenskaper (Nayak & 

Jeffrey 2011). Lefebvre menar att rummet består av både materiella och strukturella 

dimensioner men att de mentala och sociala bitarna är det som till stor del producerar rummet. 

Det visar på bredden i hans teori och sammankopplingen mellan tidigare plats och rumsteorier 

(Lefebvre 1991). Lefebvres teorier visar på en bredd där inte bara strukturalism speglas utan 

också poststrukturalismen genom den vikt han lägger vid det mentalt och socialt producerade 

rummet.  
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I The production of space presenterar Lefebvre (1991) en rumslig triad där dimensionerna 

“Spatial practice”, “Representations of space” och “Representational space” tillsammans 

producerar det sociala rummet. Dimensionerna kan enligt Lefebvre (1991) inte ordnas i en 

hierarki utan ska samexistera i en dialektisk spänning, vilket producerar det sociala rummet. 

Det sociala rummet kan inte ses som fast och fysisk utan som något som hela tiden produceras. 

Det som skapar rummet är rummets materiella delar vilket kan förklaras som den fysiska 

uppbyggnaden som kan ses och tas på. Rummet skapas också genom ord eller avbildningar 

samt mänskliga möten där känslor och upplevelser speglas. Förskolegården som rum är enligt 

Lefebvre (1991) således inget rum endast på grund av sin faktiska utformning, utan blir ett rum 

när den faktiska ytan fylls av strukturer och regler, barn och personal, upplevelser och socialt 

samspel. Vår studie inspireras därför av Lefebvres teorier gällande det sociala rummet och det 

används av oss för att fånga vardagslivets mikronivåer där förskolans verksamhet pågår inuti 

ett planerat och strukturerat rum. 

 

Genom att studera rummets helhet kan en bredare förståelse nås om hur rummet produceras 

och därmed möjliggörs också förändring. Lefebvre (1991) menar att en grupp människor måste 

producera eller generera rum för att bli sedda på som subjekt av andra. För att barnen ska bli 

sedda som subjekt av vuxna måste de få skapa sina rum och bli tagna på allvar. Det gäller inte 

bara på lokal och privat nivå utan i alla nivåer för att skapa en bredare syn på barnen som 

samhällsaktörer.  

3.4 Tidigare forskning 

Förskolegården har under de senaste decennierna varit ämne för forskning inom flera olika 

discipliner, däribland geografin. Ämnet har växt sig större på senare tid och anses som en viktig 

fråga då barnens plats i samhället och barngeografin ges ett större utrymme och väckt 

uppmärksamhet i samhällsdebatten. I avsnittet lyfts, förutom tidigare forskning, även material 

från Boverkets (2015) rapport Gör plats för barn och unga! där tidigare forskning inom ämnet 

sammanställts.  

3.4.1 Barnens utrymme 

Inomhusmiljöer är ofta funktionellt uppdelade vilket hämmar den fria leken och försvårar 

barnens möjlighet till ombytliga och flytande lekar (Mårtensson, 2010). I utomhusmiljöer kan 

däremot mer äventyrslystna och fantasifulla lekar växa fram då rummet inte innehåller skarpa 
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gränser utan är en del av en naturlig helhet (Mårtensson 2013; Grahn m.fl. 1997). Grahn m.fl. 

(1997) skriver i sin studie gällande två förskolor i Malmö hur en “tillräckligt stor” friyta 

skapar en frihetskänsla hos barnen då de kan röra sig fritt utan bekymmer. 

 

Friytan är en viktig del av förskoleverksamheten då många barn tillbringar en stor del av sin 

totala utomhustid inom förskolegården (Björklid 2005). Förskolans friyta fungerar som en 

lärandemiljö där barnen utvecklas både socialt och fysiskt samt skapar en egen uppfattning om 

omvärlden (Mårtensson 2004). Vid begränsningar av barnens utomhuslek och rörelseytor 

hindras barnen från att utveckla sitt intellekt och sina sociala och fysiska förmågor (Aitken 

2018). Mårtensson (2004) beskriver hur en gård som tillåter vidlyftig lek genom sin storlek, 

utformning och karaktärsdrag ger barnen ett “frirum” vilket skapar de förutsättningar som 

krävs för denna utveckling. Mårtensson (2013) skriver att förutom storleken spelar 

rymligheten, vegetation och varierande miljöer inom friytan stor roll för barnens fysiska och 

mentala hälsa. 

 

För att uppnå en god utemiljö skriver Grahn m.fl. (1997) i boken Ute på Dagis att de, genom 

sin fallstudie, såg hur en friyta planerad “av” barnen och inte “för”, av de vuxna gynnade   

barnens rörelse, hälsa och sociala samspelet bättre än en som var noga uppstyrd av vuxna planer 

och idéer. En gård som planeras för barn, ur ett vuxet perspektiv, kan resultera i en gård formad 

av önsketänkande och föreställningar hur barn leker, något som sällan stämmer överens med 

verkligheten. Det visar Grahn m.fl. (1997) i sin fallstudie där barnen på en av de studerade 

gårdarna som var påkostad och estetiskt tilltalande för det vuxna ögat var otryggare i sin lek, 

hade fler konflikter och högre sjukfrånvaro än de vid den förskola där barnen till stor del själva 

fått “skapa” sina uterum. Aitken (2001) belyser problematiken när vuxna som planerar för barn, 

i tron att de besitter kunskap baserat på egna minnen från barndomen, samt hur dessa planer 

allt som oftast fallerar.  

3.4.2 Barnens aktiva lek 

Den utemiljö som barn har tillgång till har stor betydelse för barnens hälsa då barn rör sig mer 

utomhus än inomhus (Raustorp m.fl. 2012). Fysisk aktivitet är bra genom sina hälsofrämjande 

effekter i form av en ökad kondition, muskelstyrka, motorik, starkt skelett och ett stärkt 

immunförsvar (Boverket 2015). I Boverkets (2015) rapport går det att läsa hur den fysiska 

aktiviteten hos barn och unga har minskat och att barnen kan få upp till en tredjedel av sitt 

fysiska aktivitetsbehov inom förskolans utemiljö, om friytan är stor nog. En för liten friyta 
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medför däremot negativa konsekvenser då rörelse och aktivitetsnivå hämmas vilket kan leda 

till bland annat övervikt. Boldemann (2014) skriver att för en optimal fysisk hälsa behöver 

förskolebarn minst 15 000 steg om dagen. Då en förskolegård kan bidra till en tredjedel av 

dagsbehovet innebär det att den totala utevistelsen bör generera cirka 5000 steg (Boverket 

2015; Boldemann 2014). Om det poneras att den genomsnittliga förskolan delar upp sin 

utevistelse till två ungefärligt långa tillfällen (för- och eftermiddag) bör det resultera i 2500 

steg per tillfälle.  

 

För att förskolegården ska gynna den fysiska hälsan ska den vara rymlig. Det främjar 

upptäckarglädjen, vilket bidrar till ökad aktivitet. En rymlig friyta bidrar även till mer aktiva 

lekar såsom springande och cyklande (Mårtensson 2004; 2013). Stora friytor uppmuntrar 

således till lek och leken tillåts vara mer vidlyftig än vid en liten friyta skriver Mårtensson 

(2010). Boverket (2015) skriver att dessa fartfyllda lekar innebär accelerationer vilket stärker 

skelettet. Mårtensson (2010) betonar även vikten av en blandning av kuperad terräng, 

vegetation samt lekredskap. Förutom storleken är således gårdens miljö och utformning viktigt 

ur ett hälsoperspektiv. En naturrik friyta skapar bättre förutsättningar för en ökad balans, vighet 

och koordination (Björklid 2005).  

3.4.3 Psykisk hälsa och Socialt sampel 

Barnens utevistelser och kontakt med naturen påverkar den fysiska liksom den psykiska hälsan. 

Mårtenssons (2010) forskning av och med barn på svenska förskolor visar hur närkontakt med 

naturens element skapar en trygghet och hur utomhusleken kan bidra med ett ökat mentalt 

välmående samt reducera stress. Även Grahn m.fl. (1997) skriver om hur barn som vistas i 

rymliga utemiljöer, där de inte behöver trängas med varandra eller personal, har lägre stressnivå 

än hos de som vistas i trånga miljöer 

 

Fysisk aktivitet hänger också ihop med ett psykiskt välmående för både stora som små och i 

samband med fartfyllda lekar är det vanligt med glädjeuttryck från barnen. Det är ofta i 

aktiviteter som barnens förhållanden till varandra och den fysiska miljön stärks skriver 

Mårtensson (2004). Många studier har utförts under senare år som visar att fysisk aktivitet ökar 

det psykiska välbefinnandet och hjärnkapaciteten hos människor överlag (Lund 2014). Under 

barnaåren läggs mycket av grunden för ett hälsosamt liv, vilket gör barnens möjligheter till att 

leva ett aktivt vardagsliv mycket viktigt för folkhälsan (Hård av Segerstad m. fl. 2014).   
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Friytan påverkar även barnens sociala liv. I Sverige tillbringar barn idag mycket av sin tid i 

förskolan och det är även där som de flesta möten mellan barn sker, oftast genom leken. Det är 

den fysiska miljön som skapar förutsättningar och sätter gränser också för barnens kognitiva 

och sociala utveckling (Björklid 2005). En miljö som upplevs otillgänglig eller 

understimulerade undviks om möjligt av barnet vilket, om det gäller delar av eller en hel friyta, 

hämmar barnets utveckling och förhindrar sociala möten enligt Björklid (2005). 

 

Storleken på en friyta påverkar enligt Grahn m.fl. (1997) förskolebarns trygghet och 

självständighet. En trängre friyta kan upplevas trygg och förutsägbar men kan, speciellt för lite 

äldre barn, bli tråkig och ostimulerande. Det skapar enligt Grahn m.fl. (1997) barn som själva 

söker stimulans genom farliga och utmanande lekar, vilket gör gården otrygg. Trånga ytor 

bidrar även till konkurrens om plats som i sin tur skapar konflikter. Barnen blir mer beroende 

av personal eller lekredskap för att skapa en trygghet då möjligheter att dra sig undan och leka 

självständigt minskar i trånga miljöer. Barn som vistas på större friytor upplevs däremot ha 

lättare att skifta mellan aktiviteter, lekar och lekredskap ute på gården (ibid). För att barnen 

lättare ska ha möjlighet att utveckla lek och socialt samspel har forskning visat att den totala 

friytan, oberoende barngruppens storlek, bör överstiga 3000 kvm (Mårtensson m.fl. 2009). 
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4 Metod  

I det här avsnittet kommer studiens metodval att presenteras och på vilket sätt metoderna har 

genomförts. Val av tillvägagångssätt, riskerna med dessa samt etiska reflektioner kommer 

också att lyftas under respektive metodbeskrivning.  

 

Poststrukturalismens kritik mot de stora berättelserna och tron på att det skulle finnas en 

objektiv sanning eller självklar kunskap har format metodvalen. Det är små lokala berättelser 

som gäller och vi ser att dessa berättelser finns på förskolegårdarna, berättade genom barnens 

lek och rörelse. Varje barn och gård är unik med sin historia, men vi tror också på ett samband 

mellan berättelserna och friytornas fysiska avgränsningar. 

 

Studiens första steg var att finna teorier och tidigare forskning som skulle ligga till grund för 

studiens utformning. Parallellt med det teoretiska arbetet utfördes mätningar på förskolornas 

friytor i Karlstads kommun. Med stöd av valda teorier och tidigare forskning utformades 

studiens metodik bestående av gårdsobservationer, innefattande beskrivande observation, 

kartobservation och samtal, samt rörelseobservationer med hjälp av stegräknare. Detta innebär 

att teorierna har format metoderna och således har studien en deduktiv ansats. Metoderna har 

sedan använts för att undersöka om teorin kan verifieras eller falsifieras (Gren & Hallin 2003). 

 

För att skapa en större bild av forskningsproblemet har både kvalitativa och kvantitativa 

metoder använts. När en kombination av flera vetenskapliga metoder inom en forskningsstudie 

tillämpas för att undersöka samma fenomen kallas det för metodtriangulering. Inom 

samhällsvetenskapen betyder triangulering att se på ett problem från flera perspektiv, genom 

att samla in och analysera data med hjälp av olika tekniker. Att undersöka ett fenomen på flera 

olika sätt kan stimulera till nya tolkningar, upptäckter och samband som annars kanske inte 

hade varit möjligt (Valentin 2005).  

4.1 Population 

Population betyder befolkning, men benämns också inom samhällsvetenskapen som univers 

eller studiepopulation. Populationen är alla och/eller allt som en studies resultat ska gälla för 

och det generaliserbara resultatet som urvalet ger ska således kunna överföras till en population 

(Johannessen & Tufte 2013). Studiens population var barnen inom de fem kommunala 
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förskolorna i Karlstads kommun som studerats och berörde 407 barn i åldrarna 1–6 år. Urvalen 

har sett olika ut i de olika metoderna och beskrivs enskilt under varje metod i kapitlet.  

4.2 Mätning av friytor 

Eftersom friyta är barnens tillgängliga utemiljö i direkt anslutning till förskolan har mätningar 

av förskolegårdarna gjorts i syfte att besvara en av studiens frågeställningar, “Hur stora friytor 

har Karlstads kommunala förskolor?”, och för att få en grund till den fortsatta forskningen i 

ämnet. 

 

Mätningarna utfördes i allmänt tillgängliga karttjänster online med hjälp av baskartor och 

ortofoton samt kompletterande platsbesök. Den karttjänst som huvudsakligen nyttjats har varit 

Karlstadskartan där alla kommunens förskolor är utmärkta. Karlstadskartans baskarta 

uppdateras kontinuerligt medan ortofotot som användes var från 2018 och 20153. Som 

komplement har Eniro samt Google Maps Street View använts. Att genomföra mätningar i 

karttjänster är ett sätt att utföra en geografisk analys genom att behandla och inhämta geografisk 

information från ett geografiskt informationssystem (Harrie & Eklund 2014). Ortofoton är 

flygfotografier som ofta finns tillgängliga i karttjänster och är anpassade till ett geodetiskt 

referenssystem, vilket gör att ortofotot går att kombinera med övriga geografiska data (Ågren 

m.fl. 2014).  

 

Urval 

För att finna de förskolor som skulle inkluderas i studien besöktes Karlstads kommuns hemsida 

där alla förskolor inom kommunen presenterades och 55 kommundrivna förskolorna valdes ut. 

Mätningar gjordes på 53 av de 55 förskolorna. Två valdes bort efter samtal med kommunens 

barn- och ungdomsförvaltning på grund av planerad omstrukturering i verksamheten. 

Ytterligare tre förskolor har exkluderats, då de planerats med kompletterande ytor i syfte att 

uppnå en tillräckligt stor friyta. Gårdarna valdes bort då de inte var jämförbara med resterande 

förskolegårdar. Således har 50 av 55 förskolor studerats. 

 

 

 

                                                
3 Karlstad kommun, SBF Kartservice, mejlkonversation den 26 april 2019.  
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Genomförande 

Karlstadskartan har till största del använts då den delvis redovisade förskolestaketens 

sträckning och erbjöd ett polygoniskt mätverktyg online där areal kunde mätas. Staketens 

sträckningar runt förskolorna har använts för att mäta förskolans utemiljö. För att sedan få fram 

förskolans totala friyta behövde byggnader, och för barnen otillgängliga miljöer, subtraheras 

från resultatet. Vid otydlig redovisning i Karlstadskartan har street view tjänster använts som 

komplement. De förskolor som inte redovisades tillfredsställande i karttjänsterna, eller där det 

fanns en osäkerhet kring friytans utformning, kompletterades med platsbesök. Vid besöken 

fotograferades staket och andra referenspunkter som stöd för kommande mätningar.  

Platsbesök gjordes även i samband med arbete då en av oss arbetade som vikarie på flera av 

Karlstads kommuns förskolor. Totalt var det 28 förskolor som besöktes. Metoden resulterade i 

förskolornas totala friyta.  

 

För att sedan beräkna andel friyta per barn hämtades, från kommunens barn- och 

ungdomsförvaltning, antalet barn på respektive förskola och avdelning. För att säkerställa att 

det inte fanns någon ytterligare information som kunde påverka resultatet gjordes en 

genomläsning av förskolornas hemsidor. Vid genomgången framkom det att två paviljonger 

inte delade samma förskolegård som resterande avdelningar. Paviljongernas avdelningar 

räknades således bort för att säkerställa rätt barnantal för alla gårdar.  

 

Analysprocess 

Analysens syfte var att alla förskolors Friyta per barn, redovisat i kvm, skulle framkomma. 

För att analysera den insamlade datan gjordes en tabell i Excel där kolumnerna Förskola, Areal, 

Barnantal och Friyta per barn. Detta gjordes genom att dividera den totala friytans area med 

barnantalet på respektive förskola.  

 

Efter beräkning av förskolornas friyta per barn sorterades resultaten in i storlekskategorier, se 

Tabell 1. Utgångspunkten för kategorierna var Boverkets rekommendation för friyta på 40 kvm 

per barn. Kategorin 39,1–49 blev därför kodad ljusgrön för att visa att friytorna inom spannet 

uppnår goda värden enligt dagens rekommendationer. Resultatet var sedan betydande i studiens 

kommande urval av förskolor. Även en kodning av förskolornas namn gjordes i 

storleksordning, med start från den minsta gården (#1) till den största (#50). 
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Tabell 1: Kategorisering av förskolor efter gårdens friyta per barn.  

 

Kommentar: Tabellen presenterar valda kategorier vilka baserats på friyta per barn mätt i kvadratmeter. 

 

Metoddiskussion 

Mätmetoden kan innebära mindre mätfel då exakta mätningar bör utföras på fält. Vi har istället 

gjort mätningar på kartor som visar en översiktlig redovisning på 0.25 meter, vilket innebär att 

mindre avvikelser i resultatet inte kan uteslutas. Vi anser dock att då samma metod använts på 

alla förskolor med samma detaljeringsgrad påverkas resultatet endast marginellt. 

Kategoriseringen lämnar också ett spann som tillåter mindre mätfel då gränserna inte går vid 

hela tiotal. Det förhindrar att en friyta med en faktisk storlek på 40 kvm per barn som uppmäts 

till exempelvis 39,5 kvm hamnar i fel kategori.  

 

Svårigheter med mätning har förekommit då flera av förskolornas staket inte redovisades 

utförligt i Karlstadskartan, speciellt i kommunens mindre orter där detaljeringsgrad har varit 

sämre. I vissa fall har det även varit svårt att urskilja förskolegårdar då de har varit 

samlokaliserade med skolgårdar.  I SCB:s (2015) pilotstudie beskrivs liknande svårigheter där 

förskolornas otydliga avgränsning utgjorde ett problem. För att undvika större mätfel har därför 

kompletterande kartor studerats och platsbesök gjorts för att säkerställa staketens dragning.  

 

Barnantalen som användes i studien var från januari 2019. Antalet barn varierar dock över 

terminerna och resultatet Friyta per barn bör därför ses som en indikation och inte ett bestående 

mått.  
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4.3 Observation 

Observationer kan utföras på flera olika sätt och är en bra metod i situationer där beteenden ska 

studeras. Vid observation finns forskaren på plats och samlar in sin data, vanligtvis genom egna 

anteckningar eller observationsscheman. Fördelarna med observationer är att beteenden kan 

studeras i samma stund som de äger rum. Vid avsaknad eller bristande verbal förmåga är 

observationsmetoder en fördelaktig teknik för att komma subjektet nära, detta gäller 

exempelvis när yngre barn studeras (Patel & Davidson 2011). Johannessen och Tufte (2013) 

beskriver hur observationer möjliggör datainsamling som genom andra metoder skulle varit 

svår. Ytterligare fördel med observation är att det inte kräver någon prestation från de 

observerade individerna (ibid). Generella nackdelar med observation är att den är tidskrävande, 

att forskaren kan påverka situationen med sin närvaro samt att bakomliggande faktorer till ett 

beteende inte kan säkras (Patel & Davidson 2011). Ytterligare en kritik som framförs av Patel 

och Davidson (2011) är frågan huruvida det beteende som observeras är naturligt och 

representativt och inte bara en tillfällighet.  

 

Studiens syfte är att undersöka friytans påverkan på barnets vardag. Detta gjorde att 

observationer ansågs lämpa sig bäst då de riktar sig direkt till barnen utan omvägar genom de 

vuxna. Patel och Davidson (2011) skriver om vikten i att ta ställning till observatörens 

förhållningssätt. Målet var att inta en låg grad av delaktighet, men eftersom observationerna 

innefattade barn antogs det vara svårt att vara “osynliga” då många barn är nyfikna. Strävan 

var därför inte att vara icke deltagande observatörer, utan snarare efter ett mellanting mellan 

deltagande och icke deltagande.   

 

Observationsmetoden bestod av tre delar och är en blandning av kvalitativ och kvantitativa 

observationsmetoder. Den ena beskrivs under rubriken Rörelseobservation och är kvantitativ i 

sin utformning och de andra två under rubriken Gårdsobservation. Gårdsobservationen bestod 

av en beskrivande observation och en kvantitativ karta. Blandningen av det kvantitativa och 

kvalitativa kan även ses som en mix av subjektiva och objektiva forskningsmetoder vilket 

enligt Pagels och Raustorp (2013) är att föredra när barns fysiska aktivitetsmönster ska fångas. 
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4.3.1 Rörelseobservation 

För att besvara frågeställningen “Hur mycket rör sig barnen inom förskolegårdarna i 

förhållande till gårdens storlek?” har rörelseobservationer utförts. 

 

För att fånga barnens rörelsegrad inom de utvalda förskolorna har rörelseobservationer med 

hjälp av stegräknare genomförts. Stegräknare kan på ett lätt och diskret sätt mäta 

aktivitetsnivåer och ge information om antalet steg som en individ tar. Metoden är kvantitativ 

och beskriver verkligheten i siffror med syfte att göra generaliseringar över grupper. Fördelen 

med stegräknare är att det är kostnadseffektiv metod med hög tillförlitlighet som ger ett 

lättförståeligt resultat. Nackdelen är att accelerationsnivå inte redovisas och att vissa former av 

fysisk aktivitet inte fångas fullständigt, till exempel aktiviteter där endast överkroppen används 

(Pagels & Raustorp 2013).  

 

I studien har stegräknare av slaget Yamax/Keep Walking LS 2000 använts. Stegräknarna 

beskrivs i manualen att ha en hög tillförlitlighet och lämpa sig till forskning. En av modellens 

styrkor är att den har ett lock över display och knappar, vilket gör den mindre attraktiv för 

barnen att titta på och ta i (Keepwalking u.å.). Locket förhindrade även att stegräknaren 

nollställdes av misstag.  

 

Urval 

Mätningarna av förskolornas friytor resulterade i den tabell som har legat till grund för 

observationernas urval. De tre förskolorna med minst samt de tre med störst friyta per barn 

önskades studeras för att undersöka eventuella skillnader i rörelsegrad mellan barnen. De sex 

förskolornas chefer kontaktades av oss genom barn- och ungdomsförvaltningen för att få ett 

godkännande.  

 

En av de större förskolorna exkluderades från urvalet då förskolechefen inte önskade att den 

utvalda förskolan skulle delta i studien. Även en av de mindre förskolorna föll bort på grund 

av bristande intresse från personal. Bortfallen resulterade i att studien kom att undersöka två 

små och två stora gårdar. För en av de minsta förskolorna gjordes ytterligare ett urval då 

förskolan består av flera separata gårdar. Den gård som valdes ansågs vara bäst lämpad då det 

gick flest barn inom det åldersspann som vi valt att utföra vår rörelseobservation på, samt att 

gårdens friyta per barn bäst representerade förskolans friyta per barn.  
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Urvalet för rörelseobservationerna gjordes bland barn födda 2013 - 2014 (5–6 år) inom de fyra 

utvalda förskolorna. Valet att endast studera de äldre barnen gjordes då de antogs ha en högre 

rörelsegrad och därför behöva en större friyta än yngre barn. Urvalet för rörelseobservationen 

var därför inte proportionellt med studiens population. 

 

För att godkänna barnens deltagande skickade förskolepersonal ut samtyckesblanketter till 

vårdnadshavare. Observationen önskades utföras på tio barn per förskola. Av de barn som hade 

fått samtycke att delta valde personal på avdelningen ut tio som frivilligt ville delta. Då personal 

var med och valde ut barn för studien brukades varken slumpen eller en genomgående 

urvalsmetod, vilket kan ses som en brist. Bristen i urvalsmetoden ansågs däremot vara 

motiverat då det skyddade barnens integritet. 

 

Tabell 2: Utdrag ur mätningens resultattabell. 

 
Kommentar: Tabellen visar urvalet av de fyra förskolorna som rörelseobservationer utfördes på. I tabellen är 

urvalet fetmarkerat. 

 

Genomförande 

Inför rörelseobservationerna förbereddes alla stegräknare med nya batterier, märktes med 

siffror och kontrollerades att de fungerade. Märkningen gjordes för att ha bättre kontroll över 

stegräknarna, när de sattes på, togs av och vid avläsning. Märkningen gjordes också i syfte att 

kunna se om någon stegräknare var trasig eller förskingrades. 

 

Vid ankomst till förskolorna och de aktuella avdelningarna ombads personalen att samla de tio 

utvalda barnen för en kortare samling. Vid samlingen presenterade vi oss för barnen och 
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berättade om studien. Vi frågade barnen om de ville hjälpa oss med vårt experiment och, för 

att avdramatisera, skickades en stegräknare runt för att alla fick chansen att se och känna på 

den innan appliceringen. Barnen fick också möjlighet att presentera sig själva och ställa frågor. 

Vi berättade att stegräknaren skulle “se hur de leker ute idag” och att de inte fick ta av eller 

peta på den, men att det bara var att säga till om den kändes obehaglig eller ramlade av. Vi 

valde att inte berätta för ingående om stegräknarna, då studien riskerade att bli till en tävlan i 

högst antal steg och därmed påverka resultatet.  

 

Efter samlingen fick varje barn en stegräknare där numreringen kopplades till barnets namn. 

Vi hjälpte sedan barnen att sätta på stegräknarna i höfthöjd på byxlinningen, i rak linje ovanför 

knät. Vid observationstillfällena hade många av barnen regnkläder, vilket skyddade 

stegräknaren och gjorde den mindre intressant efter applicering. När barnen hade försetts med 

stegräknare fick de gå ut på sin gård och leka som vanligt under en timmes tid.   

 

Efter en timmes utelek samlade vi ihop alla deltagare och tog av stegräknarna. Tillsammans 

med barnen läste vi sedan av stegen och antecknade varje steg bakom respektive stegräknarens 

siffra. Lappen med barnens namn och siffra kastades efter varje observationstillfälle när stegen 

överförts till separat och anonymt dokument. 

 

Analysprocess 

Resultatet från rörelseobservationerna fördes in i ett Excel-kalkylblad där de sammanlagda 

stegen per förskola beräknades och sedan dividerades med antalet medverkande barn. Det gav 

ett genomsnittsteg för samtliga deltagande, även mediansteget beräknades. Sedan beräknades 

varje förskolas genomsnitt- och mediansteg. Det kunde då jämföras med de totala snitten som 

beräknats för att finna eventuella avvikelser. Varje förskolas resultat undersöktes i förhållande 

till friytan för att finna eventuella samband. 

 

Metoddiskussion 

Att mäta rörelsegrad med stegräknare var en metod som valdes för att kunna fånga hur mycket 

barnen på förskolorna rörde sig. Gårdsobservationer gav svar på hur och var de rörde sig, men 

inte mängden steg som togs. Rörelseobservationerna blev därför en kompletterande metod som 

med sina kvantitativa resultat gav en objektiv bild av verkligheten i siffror. Den enskilda 

metoden ger ingen helhetsbild av hur gårdarna som rum påverkar barnens vardag, men kan 
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tillsammans med de andra valda metoderna svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Metoden ansågs även lämplig då den kräver liten insats av deltagarna. 

 

Rörelseobservationen utfördes endast på fyra förskolor, med tio barn på vardera, vilket kan 

kritiseras då mängden insamlad data inte ger något generaliserbart resultat. För att uppnå detta 

skulle fler förskolor deltagit och fler mättillfällen per förskola utförts. Studiens tidsbegränsning 

har dock gjort att endast fyra förskolor har hunnit undersökas då studier på barn innebär en 

tidskrävande process som omfattar samtycken och godkännanden. Ambitionen var att utföra 

rörelseobservationen på sex förskolor, men på grund av sena avhopp blev detta omöjligt. På 

denna grund kan rörelseobservationerna endast ses på som en kompletterande metod och ge en 

indikation på rörelsegrad i förhållande till friytors storlek.  

 

Valen av deltagande barn har efter samtycke från föräldrar tagits av personal. Det kan innebära 

en brist då personalen kan ha haft olika motiv bakom valen. Detta ansågs lämpligt då 

personalen kände barnen och kunde sortera ut barn som inte ville delta. Även hur barnen har 

informerats kan ha påverkat resultatet. För att minimera påverkan eftersträvade vi att ge barnen 

likvärdig information till alla deltagare. Trots detta sågs en tendens att vissa barn, som verkade 

medvetna om stegräknarens funktion, rörde sig mer i början av studien. Detta avtog oftast efter 

en kort stund då leken blev mer intressant än stegantalet. Ytterligare en aspekt som kan påverka 

stegmängden var väderleken under observationstillfället. Vi utförde därför observationerna 

under förmiddagarna och under samma vecka med förhoppningen om liknande 

väderförhållanden.  

 

Stegräknares brister är att all aktivitet inte fångas likvärdigt. Vid gårdsobservationerna 

noterades att gungning och cykling var populära lekar som skulle kunna påverka stegantalen. 

Då alla förskolorna hade liknande förutsättningar anser vi att metodens eventuella brist gäller 

för samtliga förskolor. Då våra stegräknare inte mätte accelerationsnivå fick detta istället 

fångas i typ av rörelse i gårdsobservationernas beskrivande del.  

 

Möjligheten att låna ett större antal likadana stegräknare var en avgörande faktor till valet av 

metod då våra resurser inte hade tillåtit inköp. Att låna ihop stegräknare från olika håll ansågs 

heller inte vara ett alternativ, då resultaten från dessa riskerade att skilja sig åt och således 

påverka stegantalet och studiens reliabilitet. 
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4.3.2 Gårdsobservation 

För att besvara frågeställningen “Hur påverkas barnens lek av friytornas storlek?” har 

gårdsobservationer genomförts. Det med avsikt att studera barnens beteenden i 

vardagssituationer genom att fånga det subjektiva och lilla i deras lek och rörelse. 

 

Gårdsobservationen innefattade två delar, en karta och en beskrivande observation. Syftet med 

en karta över friytorna var att registrera barnens användning av ytan. Denna kvantitativa 

observationsmetod innebär en överblickbar förenkling av verkligheten (Bjørndal 2018). Den 

beskrivande observationen var kvalitativ och bestod av ett semistrukturerat 

observationsschema samt kompletterande samtal med förskolepersonal. En beskrivande 

observation innebär att anteckningar förs i syfte att beskriva det som observeras. Metoden är 

lämplig för flera studieområden, bland annat för att beskriva rum, aktiviteter och händelser 

(Robson 2002). Observationsschemat bestod av breda kategorier med frågor som formulerats 

utifrån syfte och frågeställningar. Fördelarna med breda kategorier är att observatören kan 

förhålla sig öppet till situationen men ändå arbeta kategoriskt utefter tydligt syfte (Patel & 

Davidson 2011). I slutet av varje observationstillfälle utfördes mindre samtal med 

förskolepersonal i syfte att skapa en djupare förståelse av insamlat material och på så sätt fånga 

barnens vardagsliv. Samtalen hade för avsikt att vara korta och ge svar på några av de frågor 

som uppkommit i samband med observationerna. Med ett barngeografiskt tankesätt, där barnet 

ska ses på som subjekt, hade samtal med barn varit att föredra. Detta ansågs dock svårt på grund 

av etiska skäl samt frågornas karaktär.  

 

Urval 

Gårdsobservationerna grundas på samma urval som rörelseobservationerna. Dock adderades 

ytterligare en stor förskola i ett senare skede på grund av tidigare beskrivna bortfall. Den 

tillkomna förskolan valdes på samma sätt som de tidigare, genom mätningstabellen och viljan 

att delta. Även en liten förskola valdes, men vid platsbesök framkom att en utbyggnad av 

förskolegården pågick och förskolans friyta hade ökat, vilket gjorde att den valdes bort. Att 

hinna med studier på en annan mindre förskola var då för sent på grund av studiens tidsplan.  

 

Urvalet för gårdsobservationerna är de barn som vistades ute på de fem gårdarna under den 

tiden som observationerna utfördes. 
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Tabell 3: Utdrag ur mätningens resultattabell. 

 

Kommentar: Tabellen visar urvalet av de fem förskolorna som gårdsobservationerna utfördes på. I tabellen är 

urvalet fetmarkerat. 

 

Genomförande 

För att hjälpa forskaren att ringa in de beteenden som kan vara representativa i en studie och 

träna på det som komma skall är det lämpligt att pilotstudier utförs (Robson 2002). En mindre 

pilotstudie utfördes därför på en privat förskola för att testa studiens observationsmetoder och 

rätta till eventuella fel. Pilotstudien innebar att hanterandet av observationskartan ändrades och 

observationsschemat förtydligades.  

 

Personal, chefer och vårdnadshavare till de barn som skulle medverka i rörelseobservationen 

var fullt informerade om studien innan observationen påbörjades. Vårdnadshavare till övriga 

barn på de fem valda förskolorna informerades via ett informationsbrev som skickades eller 

överlämnades till förskolepersonalen. 

 

Varje observation började med att vi presenterade oss på den avdelning där 

rörelseobservationen utfördes. Efter presentationen stämdes kartorna av och eventuella 

lekmiljöer adderades. Innan observationens start fördelades arbetet, en ansvarade för kartan 

och den andra för den beskrivande observationen. All observation utfördes under en timmes 

tid på förmiddagen. Klockslagen varierade något mellan de olika förskolorna beroende på när 

de gick ut, men alla genomfördes mellan kl. 9.30 - 11.30 och under vecka 19 och 20.  
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För den senare tillkomna förskolan var genomförandet något annorlunda då inga 

rörelseobservationer utfördes. Vi presenterade oss för den personal som vi tidigare haft kontakt 

med för att sedan stämma av kartorna. Då gården var stor fördelades arbetet efter yta istället 

för uppgift. Informationsblad till vårdnadshavare och övrig personal lämnades vid ankomst.  

 

Den som ansvarade för den beskrivande observationen skrev fältanteckningar kontinuerligt i 

observationsschemat som bestod av fyra kategorier kopplade till gårdens yta; Beskrivning av 

gård, Lek, Socialt samspel och Kompletterande frågor. Fältanteckningar är de anteckningar 

som observatörer skriver i fält för att dokumentera vad hen ser, hör, känner och upplever 

gällande det fenomen som studeras (Lalander 2011). Exempelvis antecknades de lekar som 

krävde större yta eller när lekar hindrades på grund av bristande utrymme. Under Socialt 

samspel antecknades konflikter som kunde kopplas till yta, såsom trängsel, eller uppenbar 

rastlöshet hos barnen.  

 

Observationskartorna visade förenklingar av förskolegårdarna och var skalenliga kartor som 

ritats i Adobe Illustrator. För varje förskolegård skrevs sju identiska kartor ut där staket, 

lekmiljöer, byggnader, större barriärer och träd var utmärkta. Den som ansvarade för kartorna 

markerade alla barns positioner var tionde minut under observationstimmen. Varje nytt 

tidsintervall markerades på en ny karta med en ny färg, vilket resulterade i sju kartor med 

ögonblicksbilder över barnens lokalisering. Valet att markera på separata kartor och färger togs 

för att tydligt kunna följa barnens rörelse och deras nyttjande av gårdens yta. Den som 

ansvarade för kartan förde även mindre anteckningar som kunde behövas vid senare tolkning. 

Personen hjälpte också till att hålla koll på vad som skedde på gården och berätta för den som 

förde fältanteckningar, speciellt vid större gårdar eller där överblickbarheten var bristande.  

 

Under observationen deltog vi inte i verksamhetens vardagsaktiviteter, men var fullt synliga på 

gården och svarade på barnens frågor i viss utsträckning. Vi försökte dock att inge ett neutralt 

och lite “tråkigt” intryck för att inte väcka barnens uppmärksamhet och påverka deras lek i 

någon större utsträckning.   

 

Under observationstillfällena väcktes en del frågor, bland annat om resultaten kan ha påverkats 

av vår närvaro då vi inte antagit en icke deltagande roll utan varit synliga i rummet och till viss 

del interagerat med barnen. För att få svar på dessa och skapa en djupare förståelse för resultatet 

fördes ett kortare samtal med någon ur personalen som var närvarande vid utevistelsen. 
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Samtalen fördes i diskussionsform, där vi tillsammans med en eller flera ur personalen 

diskuterade och pratade snarare än i intervjuade. 

 

Efter varje observationstillfälle satte vi oss ner tillsammans och sammanställde 

observationsmaterialet, vilket blev starten av analysprocessen. Vi valde att skriva rent våra 

fältanteckningar när vår upplevelse av gården fortfarande var färsk i minnet (Bjørndal 2018).  

 

Analysprocess 

Patel och Davidson (2011) belyser vikten i att vara systematisk, både när det gäller planeringen 

och registreringen, av informationen som samlas in från vetenskapliga observationer. Utifrån 

det insamlade empiriska materialet diskuterade och skrevs en längre och beskrivande text som 

sammanfördes med anteckningarna som förts under samtalen med personal. En kort 

sammanfattning gjordes av alla kartorna där barnens nyttjande och rörelse under 

observationstiden framkom. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys, som 

baseras på en texts meningsinnehåll, med inspiration från en modell presenterad i Introduktion 

till samhällsvetenskaplig metod av Johannessen och Tufte (2013).  

 

Observationskartorna fördes under en timmes tid, men i resultatet visas endast aktiviteten under 

50 minuter. Alla markeringarna från 50 minuter av observationen sammanställdes till en karta 

för att skapa en överblick över hur gården nyttjades under hela observationen. Texterna från 

både karta och beskrivande observationer lästes sedan igenom grundligt och centrala delar 

identifierades. Tillsammans med den sammanfattade kartan och de centrala delarna kunde 

texterna kondenseras och onödig information rensas bort. Det gjorde att materialet blev 

överskådligt och lättare kunde härledas till studiens forskningsfrågor och teori (Johannessen & 

Tufte 2013).  

 

Nästa steg i innehållsanalysen var att skapa en tabell med fyra fält med rubrikerna Kondenserad 

mening, Kod, Underkategori och Huvudkategori, se Tabell 4. I tabellerna markerades vilken 

information som kom från vilken gård genom att tilldela de kondenserade meningarna i tabellen 

namnen #2, #3, #45, #48 och #49 för de beskrivande observationerna och #1K, #2K, #45K, 

#48K och #49K för kartobservationerna.  

 

De kondenserade texterna delades upp i stycken eller meningar som i tabellens nästa fält 

sammanfattas med ett fåtal ord. Det skapade koder och gjorde materialet analyserbart. Ur 
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koderna skapades underteman och därefter fem huvudteman: Utrymme, Rörelse, Naturliga 

element, Psykisk hälsa och Socialt samspel. Analysmetoden innebär en nedbrytningsprocess 

som gör att nya perspektiv framträder. Genom nedbrytning av texter i koder och teman kan 

likheter och skillnader synliggörs mellan det insamlade materialen. Detta underlättar arbetet 

med att koppla ihop studiens syfte och frågeställningar med insamlat material (Johannessen & 

Tufte, 2013). Även den beskrivande observationens fältanteckningar analyserades på samma 

sätt som kartobservationerna. 

 

Tabell 4: Ett utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen. 

Kondenserad mening Kod Underkategori Huvudkategori 

#48K_ Barnen leker i 

spridda grupper och den 

sammanställda kartan 

visar en luftig gård. 

Kartan visar en 

luftig gård och 

utspridd lek 

Luftig Utrymme  

Kommentar: Exempel på tabell från innehållsanalysen där kartans beskrivande text bryts ner. 

 

När all kodning var färdig skrevs alla tabeller ut för att få en bättre överblick över de kodade 

materialet. Tabellerna klipptes i remsor och huvudtemana märktes med färgkoder för att skapa 

en bra överblickbarhet huvudkategorierna. Materialet sorterades sedan fysiskt för att skapa en 

struktur. Analysmetoden gjorde det även lättare upptäcka samband mellan teman, studiens 

teoretiska ramverk och frågeställningarna (Rennstam & Wästerfors 2011). 

 

Metoddiskussion 

Tidigare erfarenheter, personlighet och lystringsförmåga spelar in i vad observatören ser. Det 

är därför omöjligt att som observatör agera helt opartisk vid en observation då det alltid är 

observatören öga som “väljer” vad som ska ses och noteras. Vi försökte att utföra 

observationerna med så neutral blick som möjligt samt att hellre anteckna för mycket än för 

lite för att förhålla oss så objektiva som möjligt. Aitken (2005) skriver att allt forskningsarbete 

är explicit eller implicit format av erfarenheter, avsikter eller forskarens tolkningar. Det är 

forskaren som formar observationsguiden, skriver upp sina intryck färgade av egna 

erfarenheter och sedan analyserar det empiriska materialet. Det är också forskarens eget val av 

teori och tidigare forskning som visas fram och utformar studiens delar. Vi valde därför att 
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under observationerna hjälpa varandra och diskutera eventuella frågetecken som uppkom samt 

att använda kompletterande metoder. 

 

Alla observationer utfördes under förmiddagar och koncentrerat under cirka 1 ½ vecka. Valet 

gjordes för att alla observationer skulle bli så jämförbara som möjligt och att utevistelsen på 

förmiddagen är den tid som flest barn är närvarande i förskolan. Dock uppstod problem med 

närvaron vid den observation som ägde rum på en fredag med ett högre bortfall av barn än vid 

de andra observationerna. Fredagar är vanliga fridagar och även barn med reducerade veckor 

är oftast lediga. Det påverkade observationen då gården upplevdes mer rymlig än om “alla” 

barn hade varit närvarande. Att undvika vissa dagar på grund av ett eventuellt högre bortfall 

ansågs dock svårt då studiens tidsram var begränsad. Vårterminen innehåller även många röda 

dagar och lov, vilket försvårade för studien.   

 

En diskussion kan föras gällande observationskartans brister. Då markeringarna av barnens 

positionering skedde var tionde minut missas det som sker mellan tidsintervallen. Ett tätare 

tidsintervall hade varit möjligt att genomföra men hade på de större gårdarna varit svårt att 

hinna med på grund av många barn och större ytor. Tätare intervaller skulle i högre utsträckning 

kunnat visa förflyttningar mellan lek. Dock visade kartorna från de valda intervallerna stora 

likheter mellan sig vilket kan tolkas som att ett tätare intervall inte hade gett mer information 

om barnens rörelse. Vid missad aktivitet och till synes oanvända områden på gårdarna 

jämfördes således kartorna med fältanteckningarna för att dementera eller bekräfta det som 

kartornas markeringar visade. Däremot hade vi i efterhand valt att utföra kartmarkeringar med 

ett tätare intervall då detta hade varit fullt genomförbart för att fånga mer rörelse över gårdarna.  

 

Valet att endast summera 50 av 60 minuters kartobservation togs då flera av förskolorna gick 

in efter ca 50 min, och då några avdelningar kom ut efter att observationen hade startat. Att 

endast använda de markeringar som gjordes under 50 minuters gör att kartorna mer rättvist kan 

jämföras med varandra. 
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4.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet 

En studiens begreppsvaliditet mäts enligt Johannessen och Tufte (2013) genom att se på 

relationen mellan det som studien avser att undersöka och insamlad data. Helt enkelt är frågan 

om datan kan representera det generella fenomenet?  

 

Studiens syfte är att fånga rummets påverkan på barnets vardag. Detta görs genom att besvara 

tre forskningsfrågor som berör både friytors faktiska storlek, barnens rörelsegrad och ytornas 

påverkan på barnen. Valet blev därför att använda både kvantitativ och kvalitativa metoder i 

en triangulering, vilket enligt Johannessen och Tufte (2013) bidrar till en högre validitet av den 

insamlade datan. Målet med arbetet har varit att sträva efter öppenhet inför de fenomen som 

undersökts vid insamlingen av det empiriska materialet. Under studiens gång har även arbetet 

med formulering av syfte och frågeställningar pågått kontinuerligt för att dessa inte ska låsa 

arbetet och vår kreativitet (Johannessen & Tufte, 2013).  

 

Studiens validitet omfattar även kvaliteten i observationernas kartor och observationsschema. 

Ett semistrukturerat observationsschema har gett utrymme för tolkningar av situationer på 

gårdarna och skapat fältanteckningar med en större bredd, än vid ett strukturerat schema. Efter 

observationerna skrev och lästes materialet igenom tillsammans. Ett samarbete som minimerat 

riskerna för missar och fel och även bidragit till en enad bild av det empiriska materialet, något 

som är viktigt för studiens validitet (Johannessen & Tufte, 2013).  

 

Reliabilitet 

Studiens reliabilitet avgörs genom tillförlitligheten på den insamlade datan. Det gäller både hur 

den har samlats in, bearbetats och använts (Johannessen & Tufte, 2013).  

 

Observationerna har ägt rum i barnens vardagsmiljö. Det har förhoppningsvis bidragit till 

skapandet av en avslappnad och trygg atmosfär som har gjort observationerna till så naturliga 

och tillförlitliga som möjligt (Johannessen & Tufte, 2013). Valet att vara fullt synliga för 

barnen togs på etiska grunder och för att våra observationsmetoder krävde att vi rörde oss över 

hela gårdarna (Patel & Davidson 2011). Dessa grunder ansågs dock överväga den påverkan 

beslutet kan ha haft på studiens reliabilitet.  
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Studiens empiriska material har samlats in genom noggrant genomarbetade metoder och sedan 

bearbetats utefter den analysmodell som ansågs bäst lämpad för materialet. Analyserna har 

utförts systematiskt och gemensamt. Observationer som metod kan däremot kritiseras då de 

fångar vad observatörens öga ser och är svåra att kalla objektiva (Bjørndal 2018). Men enligt 

det poststrukturalistiska synsättet finns däremot ingen objektiv forskning. Det är därför extra 

viktigt att studier med en poststrukturell ansats präglas av reflexivitet och öppenhet från 

forskarna menar Aitken (2005). Detta har i studie gjorts genom diskussioner och ett ständigt 

ifrågasättande av studiens syfte, metoder och analysmodeller. Med en öppenhet och reflexivitet 

vill vi minimera vår färgning av resultatet. 

 

Studien omfattar även en mindre pilotstudie. Pilotstudien bidrog till en justering av metoderna 

före de riktiga observationerna, vilket innebar att alla observationerna kunde genomföras utan 

ändringar.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Johannessen och Tufte (2013) skriver om forskningsetiska riktlinjer i Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod. De tar upp forskaretikens fyra grundpelare som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka alla 

tagits hänsyn till i studien. Vårt största etiska dilemma var att studien undersökt barn i åldrarna 

1–6 år. Då metodernas utformning gjorde att minsta möjliga insats krävdes från barnen undveks 

de största etiska ställningstagandena. De etiska ställningstagande som studien ändå behöver ta 

hänsyn till är behandling av personuppgifter, anonymitet och barnens integritet. 

 

Då studien riktades mot barn var frågor kring tystnadsplikt, information till föräldrar och 

liknande spörsmål särskilt viktiga att beakta. Redan i ett tidigt stadie kontaktades kommunen 

samt kunniga inom barnetik vid Karlstads universitet för att undersöka de etiska aspekterna 

närmare. En öppenhet med studiens syfte var viktig del för att kunna utföra en etisk försvarbar 

forskning (Johannessen & Tufte 2013). Innan observationsmetodernas genomförande 

skickades därför information om studiens syfte, genomförande, villkoren på de deltagande och 

våra kontaktuppgifter till de aktuella förskolornas chefer och till barn- och 

ungdomsförvaltningen vid Karlstads kommun för ett godkännande av studien. 

 

Det var för oss mycket viktigt att deltagandet i studien skedde av fri vilja och att inga barn 

tvingades delta i stegräknarobservationen (Patel & Davidson 2011). En samtyckesblankett och 
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information till föräldrar och personal skickades därför ut i god tid innan potentiella 

observationer skulle äga rum. Blanketterna lämnades ut av personalen till de vårdnadshavare 

vars barn ingick i urvalsgruppen för stegräknarobservationer. Blanketterna innehöll 

information om oss och studiens syfte, vilka krav deltagandet i studien ställde, information om 

rätten att dra sig ur samt en kort genomgång av genomförandet. Den skulle undertecknas av 

vårdnadshavare för ett godkännande av deras barns deltagande och sedan lämnas till personal 

på avdelningen.  

 

Information till övriga vårdnadshavare gavs genom ett informationsblad som sattes upp på 

förskolorna, förslagsvis i avdelningarnas garderober. Ett liknande informationsbrev skickade 

även ut till personal. 

 

För att skydda barnens och personalens integritet och anonymitet redovisades inte förskolornas 

namn och lokalisering, utan kodades i studien. Av samma skäl utfördes all fotografering av 

gårdar vid tider då inga barn vistades ute. 

 

För att ingen information om förskolorna skulle riskera att spridas vidare har materialet sparats 

på ett externt USB minne, som efter examineringen kommer att tömmas (Patel & Davidson 

2011). Datan som samlades in i genom studiens olika metoder anonymiserades för att ingen 

enskild individ skulle kunna identifieras vid redovisning av material och resultat. Dessa 

ställningstaganden var även viktiga ur GDPR synpunkt.  
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5 Resultat 

I kapitlet presenteras först de resultat som framkommit vid mätningarna och beräkningen från 

rörelseobservationerna. I nästa avsnitt presenteras de fem observerade förskolorna och 

gårdsobservationernas resultat under rubrikerna Barnens utrymme, Barnens aktiva lek, Barnens 

utemiljö, Psykisk hälsa och socialt samspel. 

5.1 Mätning av friytor 

En mätning av Karlstads kommuns kommunala förskolor gjordes för att besvara 

frågeställningen “Hur stora friytor har Karlstads kommunala förskolor?” Mätningarna har 

resulterat i en tabell där alla förskolors resultat för friyta per barn redovisas, se Bilaga 1. 

 

Storleken på friytorna i Karlstad varierar mycket mellan de 50 studerade förskolorna. 

Mätningens resultat visar att 46% av förskolorna klarar Boverkets rekommendation för en totalt 

friyta på 3000 kvm. Således hamnar majoriteten av de kommunala förskolorna under Boverkets 

rekommendation för den totala friytan. 

 

Friytan per barn, vilket är den totala friytan delat på förskolans registrerade barn, varierar brett 

från 22,9 till 103,5 kvm per barn. 58% av de 50 förskolegårdarna uppnår Boverkets 

rekommenderade friyta per barn på 40 kvm. De förskolor som uppnår rekommendationen är 

förskolorna med numren 22 till 50 vilket kan utläsas i mätresultatet, se Bilaga 1. Inom 

mätningens minsta kategori, med friytor <29 kvm, befinner sig 18% av det kommunala 

förskolebeståndet. Dessa förskolor är numrerade 1 till 9. 

 

Tabell 5: Fördelning av förskolornas friytor per barn. 

 
Kommentar: Tabellen visar mätningens resultat av friyta per barn där andelen förskolor i tidigare valda 

storlekskategorier presenteras i procent. N=50 

 

Av resultatet framkom också att förskolor med en stor total friyta i större utsträckning uppnår 

en friyta per barn på >40 kvm. Andelen förskolor som uppnår båda rekommendationerna, 40 

kvm och 3000 kvm, var endast 18%.  
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Efter mätningen framkom ingen tydlig koppling mellan förskolans lokalisering och dess 

friyta per barn, men högst andel förskolor inom den minsta kategorin, <29, är centralt 

belägna. 

 

 

Figur 1: Geografisk redovisning av förskolornas friytor per barn fördelat i valda kategorier. 

 

5.2 Rörelsebservationer 

För att besvara frågeställningen “Hur mycket rör sig barnen inom förskolegården i förhållande 

till gårdens storlek?” utföres rörelseobservationer på fyra av de fem studerade gårdarna med 

hjälp av stegräknare. 

 

Resultaten från stegräknarna visar att medianen för alla 40 deltagande barn var 2580 steg och 

att medel var 2572 steg. Att median- och medelvärdet låg nära varandra innebär en jämn 

fördelning mellan alla barn och att inga extrema ytterligheter fanns i sammanställningen. Inom 

gårdarna varierar dock skillnaden mellan medel- och medianvärdet, där störst skillnad mellan 

värdena syns på Gård 3. Skillnaderna inom gårdarna har gjort att studien presenterar gårdarnas 

medianvärde för att enskilda ytterligheter inte ska påverka resultatet.  
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● På Gård 2 uppmättes 20 347 steg och ett medianvärde på 1959 steg. Medianvärdet var 

studiens lägsta.  

● Gård 3 hade ett totalt steg på 30 368 och ett medianvärde på 2850 steg. Gården hade 

det högsta totala stegantalet och undersökningens näst högsta medianvärde. 

● På Gård 49 uppmättes 22 842 steg totalt och ett medianvärde på 2270 steg. 

● På Gård 48 uppmättes 29 339 steg och ett medianvärde på 2981 steg vilket var studiens 

högsta. 

 

Resultaten från de enskilda gårdarna har granskats i förhållande till gårdarnas förutsättningar. 

Resultaten från rörelseobservationerna visar att det skiljer 66% mellan det högsta och lägsta 

mediansteget. Vid en jämförelse mellan antalet steg framkom att Gård 3 har en märkbart högre 

median än Gård 2, trots att gårdarnas friytor per barn ligger mycket nära varandra, se Tabell 6. 

Resultatet visar också att Gård 49, med störst friyta per barn, hade den näst lägsta medianen i 

undersökningen. Därav kan inget samband mellan antal steg och friyta per barn fastställas.  

 

Tabell 6: Resultattabell från rörelseobservationen. 

Gård Totala arean Friyta per barn Median steg 

2 944 24,2 1959 

49 3100 83,3 2270 

3 1897 24,3 2850 

48 5302 75,5 2981 

Kommentar: Tabellen visar de studerade gårdarnas resultat, sorterat efter de tio barnens mediansteg inom 

respektive gård. Resultatet visar att den minsta gården hade lägst mediansteg men att övrigt samband mellan 

gårdarnas friyta per barn och antalet steg inte kunde urskiljas. 

 

 

När rörelsegraden jämförs med gårdarnas totala friyta visar resultatet en indikation på att den 

totala friytan är av större betydelse än friytan per barn. I Tabell 7 redovisas medianstegen för 

gårdarna sorterat efter friyta per barn och Tabell 8 medianstegen sorterade efter den totala 

friytans storlek. Resultaten visar då en ökning av medianen som bättre korrelerar med gårdarnas 

totala storlek. Minsta gården har minst steg, största gården har flest steg. Fortsatt är dock Gård 

3 avvikande. Jämförelsen ger en indikation på att den totala friytan är av större vikt för hur 

mycket barnen rör sig än friytan per barn. 
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Tabell 7: Rörelseobservation friyta per barn.  Tabell 8: Rörelseobservation total friyta.  

Kommentar: Tabellerna visar de studerade gårdarnas resultat. Tabell 7 är sorterad efter gårdarnas friyta per 

barn och Tabell 8 är sorterad efter gårdarnas totala friyta. Tabellerna visar tillsammans hur mediansteget bättre 

korrelerar med gårdarnas totala friyta än deras friyta per barn. 

 

5.3 Gårdsobservation 

Gårdsobservationer, i form av en beskrivande observation, samtal och kartobservation, har 

utförts för att besvara frågeställningen “Hur påverkas barnens lek av friytornas storlek?” Alla 

kartor som redovisas i resultatet är proportionerliga med varandra. 

5.3.1 Gård 2 

På förskolan där Gård 2 är belägen är verksamheten uppdelad i tre olika byggnader med 

separata gårdar. Den totala friytan på Gård 2 är således beräknad genom en sammanslagning 

av de tre skilda gårdarna. Den sammanlagda totala friytan uppmättes till 2606 kvm vilket 

resulterade i en friyta per barn på 23,3 kvm. Observationerna var begränsade till den av de tre 

gårdarna som bäst representerade alla gårdars sammanlagda friyta per barn. Observationerna 

på gården kommer således svara för hela Gård 2. 

 

Den observerade gården har ingen uppdelning och har en total friyta på 944 kvm med en friyta 

per barn på 24,2 kvm. Gårdens används av två avdelningar och den aktuella dagen var 59% av 

förskolebarnen ute. Detta var den förskolegård där flest barn var frånvarande under 

observationstillfället. 

 

Gård 2 är centralt belägen och består av en gräsyta och några mindre träd, markplattor, asfalt 

samt grusfyllda lekytor och är inte kuperad. Till gården finns en närliggande kompletterande 

allmän park som brukar användas av förskolan.  
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Vädret den dag Gård 2 besöktes var grått och kallt med en temperatur på ca 8 grader. Det hade 

regnat mycket natten innan så en stor vattenpöl fanns på gården vid observationens start.  

 

Barnens utrymme 

På Gård 2, observationernas minsta gård, fanns det få fasta lekmiljöer i förhållande till de andra 

gårdarna. Gården hade inga gungor, något som skiljde den från de andra fyra gårdarna. Gård 2 

var platt och den gård som innehöll minst växtlighet och minst antal naturliga element. På Gård 

2 berättade en person ur personalen hur buskage hade tagits bort från gården, på grund av vad 

de kallade, säkerhetsskäl. Detta hade enligt personalen bidragit till en undermålig gård, helt 

utan naturliga utmaningar för barnen. Det upplevdes även svårt att inrymma fler buskage eller 

kuperad terräng på den lilla ytan utan att förlora andra kvaliteter. På Gård 2 fanns en gräsyta 

som i förhållande till gården upplevdes stor. Dock var en stor del av gräsytan mycket sliten. 

 

Trots att Gård 2 var liten till ytan, och att vissa platser stundtals var trånga, kan inte 

helhetsbilden av gården beskrivas som rörig. Kartan från gården visar också mindre outnyttjade 

delar, dock hade dessa delar inga dokumenterade kvaliteter. Gård 2 beskrevs av personalen 

som “alldeles för liten” och “tråkig och oinbjudande”. Personalen berättade också att närboende 

samt utomstående vuxna aktörer inte tillåtit förskolan att göra gården roligare för barnen. På 

grund av sin storlek och utformning hade Gård 2 en mycket god överblickbarhet. 

 

Barnens aktiva lek 

På Gård 2 fanns några cyklar ute vid observationstillfället. Utrymmet för aktiviteten var 

begränsat, något som även personalen lyfte fram under det kompletterande samtalet. Under 

observationen sågs några av barnen cykla och sparka sparkcykel, men också att de gav sig 

snabbt. Gårdens storlek gav dem aldrig möjlighet att komma upp in någon högre hastighet eller 

gav dem svängrum. Även andra pågående lekar på gården hindrar cyklarnas framkomlighet. 

 

På Gård 2 var en, av barnen uppstyrd, kullek den aktivitet som stack ut under 

observationstillfället. På kartan syns tydligt hur leken pågick på gårdens öppna gräsyta, en yta 

som innan lekens början hade varit outnyttjad. Kulleken pågick länge och flera barn deltog. I 

övrigt var lekarnas aktivitetsnivå på Gård 2 låg. Orsaken till detta kan vara den stora vattenpöl 

som under natten bildats på gårdens mitt och som till en början upptog barnens intresse. Den 

sammanfattade leken upplevdes aldrig rastlös utan istället att barnen valde lekar med lägre 
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aktivitetsnivå. Under hela observationstillfället lekte många av barnen stillasittande och “höll 

på med sitt”, till synes nöjda med sin tillvaro. Den innebandymatch som spelades på gården 

hade en låg grad av aktivitet. Spelets yta var begränsad och upplevdes därmed hindra barnens 

rörelsemönster markant. Barnen försökte hitta ett lämpligt ställe att spela på och tog därför 

hjälp av en personal. På den yta där de kunde spela stod dock matvagnar som var i vägen för 

barnens spel. På gårdens gräsyta fanns däremot plats för mindre vidlyftiga aktiva lekar, vilket 

framgick av kulleken.  

 

Psykisk hälsa och socialt samspel 

På Gård 2 lekte barnen ihållande och lugna lekar och ingen rastlöshet observerades. Vid slutet 

av observationen började däremot en del barn vandra runt, till synes planlöst, och se uttråkade 

ut. Några frågade när de skulle få gå in. 

 

Gård 2 var den gård där det gavs minst möjligheter för barnen att dra sig undan eller gömma 

sig. Det var på grund av att gården var så pass liten, platt och öppen samt saknade naturliga 

och lummiga inslag. 

 

Kartredovisning 

Av kartan kan man se att det inte var mycket rörelse på gården och att barnen lekte kvar i sina 

lekmiljöer. Kartan visar även att mindre ytor inte nyttjades och att vattenpölen var populär. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Karta över observerad del av Gård 2 som visar barnens nyttjande av gården. 
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5.3.2 Gård 3 

Gård 3 används av fyra avdelningar och är inte uppdelad i mindre gårdar. Gården har en total 

uppmätt yta på 1897 kvm vilket resulterat i en friyta per barn på 24,3 kvm. Den aktuella dagen 

var 82% av förskolebarnen ute på gården, vilket var den högsta närvaron under 

observationstillfällena. 

 

Gård 3 är centralt belägen. Den är platt och bestående av gräsytor, äldre träd samt större 

hårdlagda ytor. Vädret den dag Gård 3 besöktes var grått och kallt, ca 7 grader med duggregn.  

 

Barnens utrymme 

Gård 3 var den gård som hade flest fasta lekmiljöer i förhållande till sin yta. Gårdens öppna 

ytor var mellanrummen mellan lekmiljöerna, och de var små med tydliga gränserna. Gården 

var platt och innehöll få buskage, men där fanns flera stora uppvuxna träd som bidrog till en 

viss grad av lummighet. Det upplevdes svårt att öka de naturliga elementen på gården på grund 

av det redan trånga utrymmet. 

 

På gården var gräsytorna uppenbart slitna och bestod till stor del av hårdpackad jord. På Gård 

3 var även de få buskar som fanns utsatta för hårt slitage. 

 

Kartan från Gård 3 visar en stundtals hög trängsel och även att gårdens alla ytor nyttjades under 

observationen. Upplevelsen av utrymmet på Gård 3 kan summeras som trångt och rörigt. Dock 

hade Gård 3 en mycket god överblickbarhet.  

 

Barnens aktiva lek 

På gården var gunga och cykla de aktiva lekarna som lektes mest frekvent under observationen. 

Cyklandet på gården var begränsat till en cykelbana som delvis bestod av långa och raka partier 

där högre hastigheter kunde uppnås. Vid gungorna observerades en konstant kö av barn som 

ville gunga och vid cykelvägens mitt var det alltid barn och cyklar som hindrade 

framkomligheten. Barnen klättrade även gärna upp på lekstugans tak och i gårdens stora 

klätterställning. Kartan från Gård 3 visar ett tydligt mönster över vilka miljöer som var de 

populäraste. Vid samtal med personal framkom en önskan om att skapa en mer utmanande och 

varierande miljö till barnen genom en större gård med mer kuperad mark. 
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Även om mycket rörelse observerades på Gård 3 var de lekar som lektes till stor del 

stillasittande, små och inte så ytkrävande. Barnen sågs till största del leka sittande i och på 

lekstugan och vid sandlådorna. En kortare kullek pågick, men byttes snabbt mot mindre 

ytkrävande aktivitet. Fotboll spelades på gården, men på grund av dåliga förutsättningar till 

spel, då ytan var liten, pågick spelet inte länge. På samma yta spelade även några barn 

innebandy, men spelet var ganska stillastående. De såg aldrig ut som om de kom igång 

ordentligt då de blev störda av andra barn och det inte fanns tillräckliga ytor att springa på. Den 

största delen av den observerande rörelsen skedde mellan lekar och lekmiljöer. Den samlade 

upplevelsen av gården var att det var svårt för barnen att leka vidlyftiga lekar och att aktiviteter 

begränsades av ytan och trängseln.  

 

Psykisk hälsa och socialt samspel 

Gård 3 var den gård som skiljde sig mest från de andra. Där observerades en rastlöshet hos 

barnen genom att de ofta bytte mellan lekar, vandrade runt och även klagade på att det inte 

fanns något att göra. Vid byte av lekmiljö var det inte i leken som bytet skedde utan det verkade 

som om de skedde i jakten på ny stimulans. Gården upplevdes trång, med konkurrens om plats 

och leksaker, och barnen höll gärna fast vid det de hade trots att de slutat leka den leken. 

Exempelvis sågs barn hänga vid “sin” cykel även om cykelleken hade tagit slut. Den trånga 

ytan gjorde också att de aktiva lekar som lektes avslutades snabbt på grund av att de stördes av 

andra barn eller att de helt enkelt inte fanns nog plats för utövandet.  

 

De yngre barnen på Gård 3 upplevdes som väntande på att aktiveras, men även de äldre barnens 

beteende kunde vid ett flertal tillfällen tolkas som rastlöst. Rastlösheten tycktes bottna i 

platsbrist och svårigheten att dra sig undan på gården. Efter en ganska kort stund ute bildades 

kö till gungorna och periodvis var klätterställningen på gården och cykelvägen mycket trång. 

Det resulterade i mindre bråk om plats och att somliga barn tycktes provocera fram konflikter 

i de trånga miljöerna.  

 

På Gård 3 fanns det stundtals möjlighet att dra sig undan när vissa delar av gården inte nyttjades 

i så hög utsträckning. Däremot fanns det inga gömda platser och då det vistades många barn på 

gården var risken stor för störningsmoment. De barn som drog sig undan på Gård 3 gjorde detta 

vid staketens hörn, under bord samt i en buske. 
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Kartredovisning 

Av kartan kan man tydligt urskilja att det är mycket barn på en liten yta. Kartan visar att hela 

gården används och det syns att det är trångt på flera områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Karta över Gård 3 som visar barnens nyttjande av gården. 

5.3.3 Gård 45 

Gård 45 har en total uppmätt yta på 7290 kvm vilket resulterat i en friyta per barn på 66,3 kvm. 

På Gård 45 vistas barn från sex avdelningar och gården är uppdelad med ett staket. Inom den 

mindre avgränsade ytan vistas två avdelningar med endast yngre barn, den delen benämns i 

texten som “lilla gården”. Resterande gård har inga fysiska barriärer, men det finns regler för 

vilka delar av gården som respektive avdelning ska nyttja. Den aktuella dagen var 75 % av 

förskolebarnen ute på gården. 

Teckenförklaring 

0 min 

10 min 

20 min 

30 min 

40 min 

50 min 

 

 Byggnad 

 Naturelement 

 Lekmiljö 

 

Skala 1:550 



52 
 

 

Gård 45 är belägen utanför Karlstads tätort och rymmer många naturliga element och lummiga 

områden. Delar av gården är ganska kuperade och gården består av stora öppna gräsytor, äldre 

lövträd, stora buskage samt mindre hårdbelagda ytor. Vädret den dag Gård 45 besöktes var ca 

12 grader och växlande molnighet med kall vind. 

 

Barnens utrymme 

Uppdelningen av Gård 45 gjorde att barnen inte hade möjlighet att röra sig fritt mellan gårdens 

alla lekmiljöer. Till exempel hade endast några av förskolans barn tillgång till gungorna. På 

Gård 45 fanns många naturliga element, och plats för fler om så skulle önskas. Gården var 

mycket lummig, med gamla lövträd och stora buskage på de västra delarna. På Gårdens östra 

del, där två avdelningar lekte, var stora ytor däremot hårdlagda och gräsytorna mindre. På den 

“lilla gården” var gräsytorna stora och öppna med nyplanterade träd och buskar.  

 

Barnen som vistades på den västra delen rörde sig mycket inom de naturliga miljöerna, vilket 

även syns på observationskartan. Markeringarna visar hur barnen rör sig i buskage och över 

gårdens stora gräsytor under hela utevistelsen. Hela Gård 45 nyttjades och lek pågick över stora 

ytor, även om en koncentration fanns kring vissa fasta lekmiljöer. På kartan syns dock små 

tomma ytor och ett lägre nyttjande av vissa delar. Vid samtal med personal framgick att det 

nordvästra hörnet, som låg lite avskilt, innehöll en grillplats där barnen inte fick vistas utan 

vuxen. Kartan visar även tomma ytor på gårdens mitt, men vid observationen noterades att ytan 

vid flera tillfällen korsades av kullekar och springtävlingar. 

 

Personalen inom alla gårdens delar var nöjda med storleken på Gård 45. Personal som vistades 

på västra och östra delarna menade att fördelen med den var att den var så pass stor att barnen 

inte behövde leka på varandra samt att den rymde många naturliga element. Gårdens storlek 

påverkade dock överblickbarheten negativt med de stora ytorna och den kuperade lummiga 

miljön. 

 

Barnens aktiva lek 

På Gård 45 fanns inga cyklar framtagna under observationstillfället. Av alla observerade gårdar 

var det inom Gård 45, som hade den största totala friytan, där mest rörelse observerades. Barnen 

lekte många och långdragna aktiva lekar över stora delar av gårdens ytor. När en aktiv lek 
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slutade tog en annan aktiv lek vid och exempel på dessa lekar var bollekar, kullekar och 

springtävlingar som lektes överallt på gården. Vid observationen noterades flera glada tillrop 

från barnen som “Jaga mig!” och “Spring för livet!”. Kartan visar utspridda markeringar över 

gårdens gräsytor och att dessa gräsytor var populära under hela observationstillfället.  

 

Av kartan över Gård 45 framkommer att mycket av leken pågick utanför de fasta lekmiljöerna, 

även om gungorna och andra fasta lekmiljöer var populära. På gårdens östra del vistades de 

yngre barnen däremot mycket i sandlådorna och kring den stora lekstugan. På den “lilla gården” 

lekte majoriteten barnen stillasittande lekar, med undantag för några enstaka springlekar på 

gräsytorna. Det skiljer sig från övriga gården där en större variation av lekval observerades. 

Upplevelsen av gården var att barnens lek till stor del var vidlyftig med en ihållande och hög 

aktivitetsnivå.  

 

Psykisk hälsa och socialt samspel 

På Gård 45 rörde sig barnen snabbt mellan lekar och olika miljöer. Barnen rörde sig lätt över 

stora delar av gården och lekte aktivt, men till synes tryggt. Barnen upplevdes dock inte skifta 

lek på grund av rastlöshet eller oro, utan snarare med trygghet och glädje. På Gård 45 fanns 

också goda möjligheter att dra sig undan, detta tack vare gårdens storlek och lummiga miljö. 

Lättast att hitta enskilda platser var på gårdens västra delar där det fanns mycket buskage. 

Barnen på Gård 45 verkade gilla att leka mer gömda lekar och dra sig undan i mindre grupper. 

På den “lilla gården” fanns det dock mindre möjligheter till detta och några barn försökte 

istället hitta egna platser utanför lekmiljöerna, i gårdens hörn eller under bord.  

 

Kartredovisning 

Kartan visar utspridda prickar och rörelse över stora ytor. Skillnad syns mellan den stora gården 

och den “lilla” avgränsade gården. Inom den “lilla” gården syns mindre rörelser och barnen 

håller sig samlade. Kartan visar även att de stora buskagen på gårdens västra del var populära 

att vistas kring.  
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Figur 4: Karta över Gård 45 som visar barnens nyttjande av gården. 
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5.3.4 Gård 48 

På Gård 48 vistas fyra avdelningar och gården är delad med ett staket mellan de yngre och 

äldre barnen. Hela gården har en total uppmätt yta på 5302 kvm, vilket resulterat i en friyta per 

barn på 75,7 kvm. Den aktuella dagen var 62% av förskolebarnen ute på gården. 

 

Gård 48 är belägen i utkanten av Karlstad tätort och är kuperad med stora gräsytor, uppväxta 

träd samt mindre träd och några få hårdlagda ytor. Vädret den dag Gård 48 besöktes var grått 

och kallt, ca. 4 grader med stundtals mindre skurar. 

 

Barnens utrymme 

På Gård 48 fanns en uppdelning som hindrade barnen från att utnyttja hela gården. Det fanns 

däremot många lekmiljöer och naturliga element att tillgå inom varje del. Gård 48 upplevdes 

naturlig då den hade en stor gräsyta med en större kulle på, flera äldre träd och fruktträd samt 

få hårdlagda ytor. Barnen rörde sig mycket över den stora gräsytan och på kullen.  

 

Av kartan framkommer också att alla lekmiljöer användes någon gång under utevistelsen men 

att gungorna och sandlådorna, som låg centralt på de äldre barnens gård, var populärast. På 

kartan syns även hur barnen gärna leker i spridda grupper, vilket skapar ett luftigt mönster över 

gården. Alla delar, förutom ett mindre hörn inom de yngre barnens avgränsning, användes 

under observationen. Där fanns dock inga dokumenterade kvaliteter. Vid samtalet på Gård 48 

sa personalen att de var mycket nöjda med gårdens storlek och att de ansåg att den var en av 

kommunens bästa. Upplevelsen av gården var att den var stor men att den, trots sin storlek och 

kuperade terräng, hade en god överblickbarhet. 

 

Barnens aktiva lek 

Vidlyftiga lekar förekom i hög utsträckning på Gård 48 där det under stora delar av utevistelsen 

lektes kull och liknande lekar. Även bland de yngre barnen observerades mycket aktivitet och 

rörelser, vilket skiljde sig mot de andra förskolornas yngre barn. De aktiva lekarna framkom 

även i observationskartan som visar på vidlyftiga rörelsemönster och förflyttningar över stora 

områden. Kartan visar också att många av barnen på gården lekte en del stillasittande lekar. 

Upplevelsen av Gård 48 var att den var mycket stor och att den med sina stora ytor uppmuntrade 

till aktiviteter där barnen kunde accelerera. På Gård 48 hade endast de yngre barnen tillgång 

till cyklar den aktuella dagen.  
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Psykisk hälsa och socialt samspel 

I början av utevistelsen på Gård 48 förflyttade sig barnen mycket. De rörde sig snabbt mellan 

olika lekmiljöer och över stora ytor. Barnen upplevdes ha en trygghet i sin lek och att ett skifte 

av aktivitet inte grundade sig i en rastlöshet eller oro, utan snarare att en lek lätt övergick till 

en annan. Liksom på Gård 45 upplevdes ett lugn, trots hög rörelsegrad. På Gård 48 observeras 

också ett ointresse av att gå in, trots det bistra och blöta vädret den dagen. 

 

Av de fem observerade gårdarna var det på Gård 48 som det var lättast för alla barnen att dra 

sig undan. Det fanns gott om plats på och “bakom kullen” vilket var populärt för de äldre 

barnen att gå undan till. Förutom gårdens storlek var det även en fördel att det inom gården 

rymdes flera liknande lekmiljöer. Detta gjorde att barnen kunde välja en mer lugn lekmiljö och 

observationskartan visar att barnen vid flera tillfällen lekte enskilt. Även de yngre barnen hade 

på sin gård möjlighet att dra sig undan och byta till lugnare lekmiljöer.  

 

Kartredovisning 

Kartan visar att hela gården nyttjas och rörelse och förflyttningar över stora områden. Kartan 

visar även att gungorna och sandlådorna som är belägna centralt på den stora gården var 

populära.  
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  Figur 5: Karta över Gård 48 som visar barnens nyttjande av gården. 
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5.3.5 Gård 49 

Gård 49 har en total uppmätt yta på 3100 kvm vilket resulterat i en friyta per barn på 83,8 kvm. 

På förskolan går två avdelningar och den aktuella dagen var 70% av förskolebarnen ute. Gården 

är inte uppdelad och består av flera gräsytor, en större asfaltsyta samt några stora lövträd. 

Vädret den dag Gård 49 besöktes var soligt, blåsigt och ca 12–14 grader.  

 

Barnens utrymme 

På gården fanns några större lövträd och gräsytorna var mindre än på de andra stora gårdarna. 

Av kartan från Gård 49 framkom att två områden på gården aldrig användes, utan att barnen 

ofta lekte koncentrerat, speciellt runt ena byggnaden. Detta ingav en känsla av trängsel och att 

Gård 49 upplevdes som mindre än uppmätt. Vid det kompletterande samtalet framkom att 

personalen var nöjda med gårdens storlek och dess naturliga element, men att de trodde att 

deras gård var en av studiens mindre.  

 

Barnens aktiva lek 

På Gård 49 bestod den vidlyftiga leken till största del av cyklande, vilket framkommer av kartan 

där flest markeringar finns på de asfalterade ytorna. Då många barn valde att cykla på samma 

ytor resulterade detta i att det blev mycket trångt på delar av gården. Krockar och trängseln 

bland cyklarna skapade flera konflikter bland barnen. Konflikter uppkom även när den 

asfalterade ytan skulle delas med andra lekar, såsom hopprep. Av det kompletterande samtalet 

framgick att cyklarna inte alltid var tillgängliga men, att de nu på våren då de nyss tagits fram, 

var populära. Rörelserna med cyklarna var stora och snabba vilket skapade en känsla av mycket 

aktivitet på gården. Dock blev många barn skjutsade vilket innebar att rörelsegraden inte var 

hög för alla barn som deltog i cykellekarna. Detta gjorde att gården, vid första anblick, 

upplevdes innefatta mycket rörelse och aktivitet. Vid närmare observation sågs däremot en hel 

del stillasittande barn.  

 

Inom Gård 49 observerades lediga ytor för andra aktiva lekar, men då många av barnen valde 

att cykla nyttjades inte dessa. De tomma ytorna inom gården upplevdes heller inte locka till 

aktiva lekar på samma sätt som på de andra två stora gårdarna. En annan ytkrävande lek på 

Gård 49 var fotboll, som spelades under hela observationstillfället.  
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Psykisk hälsa och socialt samspel 

På Gård 49 observerades också en del “vandrare” som såg uttråkade ut och många barn som 

väntade på att “rätt” cykel skulle bli ledig, men att det alltid fanns andra cyklar lediga när det 

skedde. Bytet mellan lekar på gården skedde oftast utan aktivitet och barnen på gården går 

mycket, istället för springer, vilket skiljer denna gård mot de andra stora gårdarna. 

 

På Gård 49 fanns möjlighet att dra sig undan, men inte i samma utsträckning som på de andra 

två stora gårdarna. Detta då det inte fanns några gömda områden. Under observationen drog 

sig vissa barn undan till husens entrésidor där det fanns färre lekmiljöer, barn och personal och 

därmed lediga ytor.  

 

Kartredovisning 

Kartan visar mycket rörelse på de asfalterade ytorna, främst kring det västra huset, och befäster 

observationen att de flesta barnen cyklade. Kartan visar också att ytorna kring fotbollen och 

gungorna användes, men att det fanns stora ytor som inte användes alls. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Karta över Gård 49 som visar barnens nyttjande av gården. 
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6 Analys 

I kapitlet analyseras vårt empiriska resultat i relation till uppsatsens teoretiska ramverk. 

Analysen förs under rubrikerna Barnens utrymme, Barnens aktiva lek, Psykisk hälsa och socialt 

samspel samt Barnens vardagsrum. 

6.1 Barnens utrymme 

Förskolors friyta är en miljö där barnen utvecklas socialt, fysiskt och där de skapar sig en egen 

uppfattning om omvärlden (Mårtensson 2004). I studien framkom att personalen på de tre 

större gårdarna var nöjda med friytans storlek, men att personal på Gård #49 ändå trodde att de 

hade en liten gård. Personal på de två mindre gårdarna var inte nöjda med gårdarnas storlek 

utan önskade större ytor och mer utmanande miljöer för barnen, något som även styrks av de 

beskrivande observationerna. Tidigare forskning visar att små ytor begränsar utvecklingen och 

negativt påverkar barnens hälsa och sociala samspel (Boverket 2015), vilket innebär att barnen 

inom studiens mindre gårdar har sämre förutsättningar än barnen inom de stora. Av de 50 

kommunala förskolorna varierar friytan från 22,9 till 103,5 kvm per barn vilket visar på en stor 

skillnad i barnens möjlighet till utveckling och god hälsa. 

 

Grahn m.fl. (1997) beskriver hur en “tillräckligt stor” friyta kan bidra till en ökad frihetskänsla 

hos barnen och Mårtensson (2013) skriver hur rum utan skarpa gränser uppmuntrar till 

äventyrslystna lekar. Av resultatet framkom hur barnen inom två av de större gårdarna, #45 

och #48, uppvisade denna frihetskänsla genom en hög grad av vidlyftig och fantasifull lek. De 

två gårdarna var däremot uppdelade, vilket innebar att barnen inte kunde röra sig fritt över hela 

friytorna, något som kan ses som de stora gårdarnas nackdel. Dock var gårdarna så pass stora 

att barnen, trots uppdelning, kunde röra sig över stora ytor. Uppdelningen förbättrade också 

gårdarnas överblickbarhet. På Gård #49, som var den gård med störst friyta per barn, upplevdes 

inte samma frihetskänsla och vidlyftighet i leken vilket skulle kunna tolkas som att den inte var 

nog stor. Dock cyklades det mycket och spelades fotboll. Dessa ytkrävande lekar i samband 

med en uppfattning om lägre vidlyftighet och frihetskänsla gjorde att gården var svårtolkad. 

Gård #49 som inte har lika stor total friyta som de andra två stora gårdarna var inte uppdelad 

och gav därmed alla barnen tillgång till alla lekmiljöer. 

 

Gård #3 hade inga fysiska barriärer som delade upp gården, men där var lekmiljöernas 

avgränsningar tydliga och skarpa och skapade således barriäreffekter. I enlighet med 



62 
 

Mårtensson (2013) visade resultatet att barnen lekte mindre fritt på Gård #3 än på de gårdar 

som inte hade lika många och skarpa gränser. Grahn m.fl. (1997) har i tidigare studier kommit 

fram till att barn som vistas i utemiljöer uppstyrda av vuxnas planer uppvisar otrygghet. Även 

Aitken (2001) ser ett problem med rum som skapas av vuxna för barn. Gård #2 och #3 var de 

gårdar som i studien kunde ses som planerade ur ett vuxet perspektiv med flera fasta lekmiljöer 

på liten yta och mellanrum. Speciellt var det Gård #3, som genom sin funktionella indelning, 

sågs hämma den fria och flytande leken då barnen till största del lekte inom de fasta 

lekmiljöerna eller höll fast vid lekutrustning (Mårtensson 2010). Avsaknaden av 

mellanrummen på Gård #3 visade att en yta kan förhindra eller möjliggöra valet av 

lekutrustningar och nyttjande av platskrävande lekredskap.  

 

På Gård #2 observerades mer stillasittande än vid de andra observationerna. Det var också 

barnen på Gård #2 som hade det lägsta mediansteget. Det kan tolkas som att barnen i viss 

utsträckning låstes i sin lek och att gården inte uppmuntrade till fria och flytande lekar. Ur 

resultatet framkom att barnen på västra delen av Gård #45 lekte utspritt och yvigt till skillnad 

från både Gård #3 och #2. Skillnaden kan bero på att den västra delen av Gård #45 var naturlig 

och tillät barnen att skapa sina egna rum i jämförelse med de mindre gårdarnas tydligt planerade 

miljöer. Även Gård #48 gav de äldre barnen en frihet i sin rörelse och innebar möjlighet till 

stora lekar utanför lekmiljöer. Gårdsobservationerna styrker även det poststrukturella 

förhållningssättet som förklarar hur materiella förutsättningar och de vuxnas makt påverkar 

barnens utevistelse (Aitken 2018; 2001). Gårdars utformning belyser det ojämna 

maktperspektiv mellan barn och vuxna som beskrivs inom barngeografin och hur 

vuxenskapade miljöer kan hämma barns lek och utveckling (Aitken 2018; Grahn m.fl. 1997). 

 

För att barnen ska bli sedda på som subjekt och därigenom bli tagna på allvar menar Lefebvre 

(1991) att de måste ges möjlighet att skapa sina egna rum. Storlekarna på gårdarna #45 och 

#48 gjorde att barnen gavs möjlighet att själva producera rum. Mårtensson (2004) beskriver 

betydelsen av att förskolegårdar, genom sin storlek och utformning, kan erbjuda barnen fria 

utrymmen. Enligt Aitken (2001) kan den plats barnet får lov att ta i sitt egenskapade rum bidra 

till att samhället omvärderar synen på det “redan frigjorda” barnet och ifrågasätter den 

uppstyrda barndomen i den vuxenproducerade miljön. Detta innebär att i frirummet kan barnet 

bryta mot samhällets och de vuxnas normer och regler genom fantasier och att leka sin 

egenvalda lek. Således har gårdarnas storlek betydelse för i vilken grad barnen kan utmana 
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samhällets strukturer, något som inom poststrukturalismen ses som möjligt (Hertz och 

Johansson 2013).  

 

Studiens resultat visade att förskolegårdarnas utemiljöer innefattade varierad grad av naturliga 

element. Vegetation och varierande miljöer är viktigt för barnens fysiska och psykiska hälsa 

skriver Mårtensson (2013) och Björklid (2005). Björklid (2005) betonar därför vikten av att 

förskolegårdar bör ha en blandning av kuperad terräng, vegetation och lekredskap för att bland 

annat förbättra barnens koordination. Personalen på de tre större gårdarna var nöjda med de 

naturliga element som fanns medan personalen på de två mindre gårdarna var missnöjda. På 

Gård #45 och #48 observerades hur de naturliga elementen påverkade barnens val av lek genom 

en större grad vidlyftighet och trygghet. Resultatet visade således att gårdarnas storlek var 

grundförutsättningen för andra kvalitéers existens vilket också framkommer i Boverkets 

allmänna råd (BFS 2015:1). 

 

I Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) beskrivs hur en förskolegård ska vara nog rymlig för 

att rymma varierad terräng och vegetation utan att riskera omfattande slitage. På de “grönytor” 

som fanns på de mindre gårdarna syntes ett tydligt slitage, till skillnad mot de större gårdarna. 

Det visar att de små gårdarna hade svårare att uppnå tillfredsställande naturliga element samt 

att inte uppfyllde PBL:s krav. De mindre gårdarnas brist och slitage påverkar således barnens 

hälsa negativt enligt Mårtensson (2013). 

6.2 Barnens aktiva lek 

Barn kan få upp till en tredjedel av sitt aktivitetsbehov inom förskolans utemiljö som således 

är av stor betydelse för barnens fysiska aktivitet och hälsa. Forskning visar att friytans storlek 

är avgörande för barnens aktivitetsnivå (Boverket 2015; Raustorp m.fl. 2012). Studiens 

rörelseobservation har dock inte kunnat fastställa ett samband mellan barnens rörelsegrad och 

gårdarnas friyta per barn. Däremot indikerade rörelseobservationerna att ett eventuellt samband 

fanns mellan gårdarnas totala friyta och barnens stegantal. Rörelseobservationerna visade att 

om de observerade förskolorna har en sammanlagd utevistelse på tre timmar klarar alla 

förskolor att komma upp i 5000 steg under utevistelsen, då samtliga mediansteg efter en timme 

översteg 1670 steg. Det innebär att förskolebarnen uppnådde en tredjedel av sitt optimala 

dagsbehov på gården och således hade möjlighet till 15 000 steg per dag i enlighet med 

Boverket (2015) och Boldemann (2014).  
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Gårdsobservationerna visade dock att typ av rörelse skiljde sig mellan gårdarna, och att barn 

på Gård #48 samt Gård #45 lekte mer vidlyftiga och aktiva lekar. Gård #3, som uppnådde en 

hög rörelsegrad trots sin storlek, uppvisade mer rörelse mellan lekmiljöer än aktiva lekar. 

Resultatet visade därför att trots att rörelsegraden inte hade ett tydligt samband med friytans 

storlek påverkade storleken barnens rörelser. Hög fart och accelerationslekar observerades på 

Gård #48 och #45 och Boverket (2015) skriver bland annat att accelerationslekar stärker 

skelettet. För en positiv hälsoeffekt är det alltså inte endast antalet steg som är viktigt utan även 

typ av rörelse. 

 

På de två minsta gårdarna begränsades barnens vidlyftiga lekar tydligt av storleken. Mårtensson 

(2004; 2013) skriver att en rymlig friyta bidrar mer till aktiva lekar såsom springande och 

cyklande. Denna skillnad framkom i studiens gårdsobservationer mellan Gård #49 och Gård 

#2. Barnen på Gård #49 cyklade under hela observationstillfället, till skillnad mot Gård #2 där 

barnen inte fick utrymme att cykla och leken istället blev mer stillasittande. Även ytor för 

bollspel skiljde sig mellan gårdarna. Inom alla de stora gårdarna fanns stora möjligheter till 

spel, medan spelet inom de mindre gårdarna begränsades av ytbrist samt stördes av andra barn. 

Barnen på Gård #49 hade däremot ett förvånansvärt lågt stegantal i rörelseobservationen trots 

cyklingen och fotbollen. Däremot observerades att många barn blev skjutsade av varandra samt 

satt stilla och tittade på fotbollsspelet i längre perioder, trots gårdens stora friyta per barn. 

Resultatet visar att även om en stor friyta enligt Mårtensson (2010) möjliggör vidlyftiga lekar 

kan rörelsegraden vara låg. Samtidigt är det ofta i aktiviteter som barnens förhållanden till 

varandra och till den fysiska miljön stärks skriver Mårtensson (2004). 

6.3 Psykisk hälsa och socialt samspel 

Barnens utemiljö påverkar även den psykiska hälsan och Mårtensson (2013) skriver att förutom 

en friytas storlek är även dess rymlighet av betydelse. De tre stora gårdarna hade alla luftiga 

ytor, men på Gård #49 upplevdes däremot mer trängsel än hos de andra, trots att kartan från 

gården visar på tomma ytor. Gård #49 hade den minsta totala friytan av de stora gårdarna och 

kunde till viss del liknas med de mindre gårdarna, där samma koncentration av barn kunde ses 

runt vissa platser. Även på Gård #2 observerades tomma ytor. Björklid (2005) skriver att 

barnens undvikande av platser kan förklaras genom att den tomma miljön upplevs som 

understimulerande. En annan förklaring kan vara att endast 59% av barnen på Gård #2 var 



65 
 

närvarande under observationsdagen, vilket innebär att vid 100% närvaro skulle trängsel på 

gården förmodligen vara oundvikligt och de tomma ytorna antagligen fyllas.  

 

Förskolegården är en viktig arena för barns sociala liv och gården kan skapa förutsättningar 

eller sätta gränser för både barnens sociala och fysiska utveckling (Björklid 2005). Resultatet 

visade att Gård #48 och #45 var mycket rymliga men att det på Gård #3 var trångt. På Gård #3 

observerades också en stress och rastlöshet som tycktes bero på platsbrist och trängsel, något 

som inte observerades i samma utsträckning på de övriga gårdarna. På Gård #49 observerades 

däremot en viss grad av rastlöshet där barnen sågs vandra runt utan synlig lek. Grahn m.fl. 

(1997) belyser sambandet mellan trängsel och stressnivåer, vilket bekräftar studiens resultat 

från framförallt Gård #3.  

 

Enligt Grahn m.fl. (1997) påverkar en friytas storlek barns trygghet och självständighet. Under 

gårdsobservationerna framkom att barn på Gård #3 gärna höll fast i sina leksaker även efter 

lekens slut. På Gård #3 klockades även barnens gungande på grund av kö, något som inte 

förekom på de andra förskolorna. Att hålla fast i lekredskap visar på ett beroende som kan 

komma av att barnen försöker skapa en trygghet (Grahn m.fl. 1997). På Gård #3 observerades 

också många byten av lekar vilket även syntes på Gård #48 och Gård #45. Skillnaden mellan 

gårdarna var att barnen på de större bytte mellan lekar på ett tryggt och aktivt sätt till skillnad 

mot upplevelsen på Gård #3. Där upplevdes barnens byte av platser bero på bristande utrymme 

att leka på då barnen sågs väntande, vandrande och uttråkade. Tidigare forskning har visat att 

barn på rymligare ytor i högre utsträckning uppvisar en lek där byten mellan platser och lekar 

sker flytande och lättare, till skillnad från barn vid trängre utrymmen. Det är framförallt äldre 

barns lek som vid trånga gårdar kan bli farlig och utmanande då de söker den stimulans gården 

inte kan ge menar Grahn m.fl. (1997). Jakten på stimulans var dock något som inte framkom 

under observationerna på varken de små eller stora gårdarna. 

 

Enligt Grahn m.fl. (1997) bör det för barnens välmående finnas möjligheter att dra sig undan 

och leka självständigt, något som minskar i trånga miljöer. Resultatet visade att barnen hade 

olika möjligheter att dra sig undan inom gårdarna och liksom tidigare forskning visar var det 

svårast på de minsta. Den största skillnaden syntes mellan de stora Gårdarna #48 samt #45 och 

de minsta gårdarna. På Gård #48 kunde barnen med enkelhet byta mellan lekmiljöer och 

således dra sig undan i leken. På de mindre gårdarna fanns däremot ingen möjlighet att leka 

ostört utan istället fick små hörn eller mindre gömmor uppsökas. Detta visar på hur de mindre 
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gårdarna var utsatta för en konkurrens om plats. Denna platsbrist syntes även på den “lilla 

gården” inom Gård #45. Konkurrensen om plats syntes tydligast på Gård #3 vilken var den 

enda gården där kö bildades till lekmiljöer. Där observerades även konflikter i samband med 

trängsel, något som också inträffade i förbindelse med cyklingen på Gård #49, vilket ligger i 

linje med Grahn m.fl. (1997) forskning. 

 

Fysisk aktivitet är viktigt för den psykiska hälsan. Vid en begränsning av lek och rörelseytor 

hindras barnens fysiska och psykiska utveckling menar Aitken (2018). I aktiva och fartfyllda 

lekar beskriver Mårtensson (2004) att det är vanligt med glädjeuttryck från barnen något som 

visade sig mest på Gård #45 där de fria och aktiva lekarna uttrycktes med glädjerop. Studien 

visar att de stora och rymliga ytorna på Gård #45 och #48 främjade aktiviteten och 

upptäckarglädje hos barnen, något som Mårtensson (2004; 2013) också påpekar. Det innebär 

att barnen vid gårdarna med en stor total friyta, med möjlighet till aktiva lekar, ges bättre 

förutsättningar för en god psykisk hälsa. Tidigare forskning har visat att förskolegårdars totala 

friyta bör överstiga 3000 kvm för att ge möjlighet till utvecklande av lek och socialt samspel 

(Mårtensson m.fl. 2009). Av studiens mätningsresultat framkom att 46% av de kommunala 

förskolorna uppnår en total friyta av 3000 kvm eller högre. 

6.4 Barnens vardagsrum 

Förskolegården är för barnen ett viktigt rum då många av barnen spenderar en stor del av all 

sin utomhustid inom dess avgränsning (Björklid 2005). Studiens syn på förskolegården som 

rum är inspirerat från Lefebvres (1991) sociala rum. Gården består således inte av endast de 

materiella och strukturella förhållandena, utan också av mentala och sociala dimensioner.  

 

Förskolegården skulle kunna uppfattas endast som en fysisk avgränsad yta där barnen förväntas 

leka och fungera tillsammans i grupp. Men gården består också av flera dimensioner, 

dimensioner som påverkas av gårdens faktiska utformning men skapas av barnen och 

personalen som fyller rummet. Enligt Lefebvre (1991) är känslor och möten delar av ett rum, 

vilket studien belyser genom att även observera barnens sociala samspel och lek. Resultatet 

pekar på hur upptäckarglädjen och aktiviteten hos barnen varierade inom de olika gårdarna. 

Upplevelserna från observationerna kan sammanfattas med att barnen vid de större gårdarna 

uttryckte en större glädje och uppvisade en större trygghet, än vid de mindre gårdarna. Det 

visar ett samband mellan den fysiska ytan och det sociala samspelet inom förskolegårdarna. 
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Lefebvre (1991) menar att de rumsliga dimensionerna samverkar i ett spänningsfält där rummet 

inte kan existera utan alla dimensioner. I studien framträdde dock hur de materiella rummet var 

den tongivande dimensionen som verkade tyngre än de övriga. Detta kan dock bero på studiens 

syfte och metod då de materiella förutsättningarna legat i fokus. Att fånga spänningarna mellan 

de rumsliga dimensionerna är svårt endast genom observationer. Således är även beskrivningen 

av rummets motsättningar begränsade. Ett bredare syfte och fler metoder hade krävts för att 

fånga känslor och barnens egna upplevelser av sina gårdar.  

 

Lefebvre (1991) menar vidare att för att barnen ska ses på som subjekt måste de vara med och 

skapa sina rum. Det som framkommit i resultatet är hur barnen hade olika möjlighet till att 

skapa sina rum beroende på om gårdens yta innebar begränsningar eller möjligheter. 

Förskolegården borde enligt Woolley (2015) vara barnens rum, men då de endast kan skapa 

rummet utifrån de förutsättningar som ges av vuxna, kan ägaren av rummet ifrågasättas.  Av 

studien framkommer hur de vuxnas makt, genom bland annat Gård #45 avgränsningar, 

påverkar barnens lek och rörelsefrihet. Ytterligare exempel där rummet anpassats efter vuxnas 

villkor är på Gård #2 där en förändring av den “oinbjudande” gården hindrades av utomstående 

aktörer. Rummets verkliga mottagare blir då åsidosatta och enligt Aitken (2001) objektifierade, 

vilket han benämner som “othered”.  

 

Vid ett objektifierande av barn ses de som passiva och maktlösa passagerare i sina liv. De blir 

till “blivande” och inte “varande” med innebörden att de ska komma att bli människor genom 

sin uppväxt, att deras barndom är en linjär resa på väg mot en slutstation, vuxenlivet. (Holloway 

& Valentine 2000). Barndomen reduceras till därmed till ett väntande (Hanson 2017). Studiens 

resultat indikerade att barnen vid de mindre gårdarna hade sämre förutsättningar för en god 

vardag. Därmed belyser studien vikten av att ge barnen tillräckligt med utomhusutrymme för 

att få de ska få lov att “vara” och själva påverka sin vardag.  

 

Poststrukturalismen syftar till att beskriva subjektets sammanhang och dess påverkan av 

samhällets strukturer (Hertz & Johansson 2013). Av studiens resultat framkom att barnens 

verkligheter såg olika ut. Inom poststrukturalismen söks däremot inte efter en större sanning, 

utan istället en del av sanningen (Hertz och Johansson 2013). I likhet med detta kan 

förskolegården, genom Lefebvres perspektiv på det sociala rummet, endast ses som en del av 

sanningen då det ständigt är under produktion och beroende av vad den fylls av (Lefebvre 

1991). Utifrån resonemanget påverkar dagens förutsättningar den observerade vardagen och 
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gårdarnas resultat hade således sett något annorlunda ut en annan dag. Dock belyser 

poststrukturalismen hur samhällets strukturer alltid kvarstår oavsett förutsättningar och därmed 

kan dagen ändå visa en del av sanningen. Varje barn och gård är unik och berättar sin historia, 

men vi tror också på ett samband mellan berättelserna och friytornas fysiska avgränsningar. 
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7 Slutsatser 

I uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion där det empiriska resultatet återkopplas till 

studiens frågeställningar. Kapitlet innehåller också förslag till framtida forskning. 

 

Hur stora friytor har Karlstads kommunala förskolor? 

Förskolornas krympande utemiljöer påverkar barnens vardagsliv och hälsa. Studien har visat 

att de kommunala förskolegårdarna inom Karlstads kommun varierar stort i andelen friyta per 

barn. Variationerna verkar ha en viss koppling till förskolornas lokalisering då en högre andel 

mindre förskolegårdar samt förskolor med alternativa gårdslösningar finns i centrum. Under 

studiens gång framträdde även ett mönster där den totala friytan och friytan per barn var tätt 

sammankopplade. Studien ämnade att undersöka hur stora friytor per barn förskolorna hade 

och resultatet visade att 58 % av förskolorna hade en friyta på 40 kvm per barn eller högre.  

 

Barnens rum i staden är en viktig del av samhällsbyggnaden. Av 50 kommunala förskolorna 

varierar friytan från 22,9 till 103,5 kvm per barn, vilket visar på en stor spridning. Detta visar 

på ojämlika förhållanden inom den kommunala förskolan och således hur barn ges olika 

förutsättningar till en god barndom. Då studiens bakgrund beskriver hur förskolan historiskt 

sett har, och fortfarande är, ett kvinnligt kodat rum kan strukturerna antas begränsa 

verksamhetens prioritering i planeringen. I samband med en fortsatt ökad förtätning och ett 

stigande barnantal i städerna fortsätter barnens utrymme att krympa, om inte 

samhällsstrukturerna förändras.  

 

Hur mycket rör sig barnen inom förskolegårdarna i förhållande till 

gårdens storlek? 
 

Studiens rörelseobservationer kunde inte fastställa något samband mellan antalet steg och 

friytan per barn. För att kunna urskilja ett eventuellt samband skulle fler förskolor behöva 

studeras vid upprepade tillfällen. Det som resultatet kunde visa var dock en indikation på att 

den totala storleken var mer kopplad till rörelsegraden än vad friytan per barn var. I analysen 

framkom att om alla förskolebarn spenderade tre timmar utomhus hade alla möjlighet att uppnå 

sitt optimala dagsbehov av steg.  
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Av gårdsobservationerna framkom däremot att barnens typ av rörelser skiljde sig åt. 

Gårdsobservationerna var därför ett bra komplement till rörelseobservationerna då de gav en 

djupare inblick i barnens rörelser. Resultatet visade därmed att trots ett otydligt samband 

mellan rörelsegraden och friytans storlek påverkade friytan barnens rörelser. Förskolegårdarna 

som rum, dess storlek och rymlighet har således störst betydelse för typen av rörelse istället för 

antal steg som barnen tog. Exempel är Gård #3 som var en av de förskolor där mediansteget 

var högst, men där en begränsning av barnens rörelse kunde observeras. Trots ett högt stegantal 

kan det därmed antas att barnen inte får alla de positiva hälsoeffekterna av sin utevistelse som 

de hade kunnat få vid en rymligare gård.     

 

Hur påverkas barnens lek av friytornas storlek? 

Den fysiska miljön påverkar barns lärande. Förskolans uppdrag är enlig förskolans läroplan 

och skollagen bland annat att uppmuntra och locka barn till lek och aktivitet. Därför ska den 

fysiska miljön inte begränsa barnen. Studiens resultat visade hur storleken påverkade vilka 

kvaliteter som rymdes inom gården. De minsta gårdarna uppvisade minst antal naturliga 

element och på en av de mindre där mycket lekutrustning etablerats fanns det få mellanrum. 

Följande slutsats från studien är således att gårdarnas storlek är grundförutsättningen för andra 

kvalitéers existens och att de mindre gårdarnas brist på kvaliteter påverkade barnens lek 

negativt. Barnens vidlyftiga lekar begränsades tydligt samt stördes av andra barn på grund av 

trängsel. Studiens resultat bekräftar även sambandet mellan trängsel och otrygg lek. 

 

Storleken på friytorna påverkade även gårdarnas uppdelning och överblickbarhet. Två av de 

stora gårdarna var uppdelade vilket hindrade barnens lek men också förbättrade de vuxnas 

översikt över barnen. De vuxnas överblickbarhet påverkar däremot barnens möjlighet att dra 

sig undan och gömma sig. Därmed kan de vuxnas fördel hämma barnens självständiga lek och 

studiens gårdar uppvisade olika möjligheter för barnen att dra sig undan, något som var svårast 

på de minsta. 

 

Resultaten från gårdarna var ganska entydiga. Det som stack ut från mängden var Gård #49, 

som trots sin stora friyta per barn hade en del gemensamt med de mindre gårdarna, nämligen 

trängsel, barnens nyttjande av ytan och valda aktiviteter. Detta indikerar att måttet friyta per 

barn inte är det enda som är av betydelse för barnens lek, utan att även den totala friytan och 

utformningen av gårdarna.  
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Hur påverkar storleken på förskolors friytor barnets vardag?  

Studiens syfte har varit att undersöka hur storleken på förskolors friytor påverkar barnets 

vardag.  

 

Studiens analys har visat att rummets storlek påverkar barnets vardag och svarar således mot 

syftet. Rummet påverkar barnens vardag genom begränsande eller möjliggörande av en god 

psykisk hälsa, hälsofrämjande aktiviteter och socialt samspel. Trots att de styrdokument som 

presenterats i studien lyfter vikten av en rymlig miljö, fysisk aktivitet och rörelseglädje kan det 

genom resultaten från studien ifrågasättas om dessa styrdokument är tillräckliga. 

 

Genom att barnen tilldelas en yta som de får röra sig inom begränsas barnens frihet, en 

begränsning som skiljer sig från de vuxnas. Oavsett storlek har barnen endast den gård de 

tilldelas och de förutsättningar som följer med denna. Ur analysen har dock storlekens 

betydelse för barnens skapande av egna rum framgått. Studien har belyst vikten av att ge barnen 

tillräckligt med utomhusutrymme för att de ska kunna bli ägare av sina egna gårdar. Genom 

ägandet kan barnen bli sedda som subjekt, och således ses som “varande”. Att se barnen som 

“varande” är ett sätt att öka barnperspektivet då deras behov, här och nu, synliggörs. 

 

Många av förskolegårdarna i Karlstad är mindre än rekommenderat och ett ökat barnperspektiv 

skulle kunna belysa vikten av att ge barnen rätten till sina rum. I en pågående förtätningstrend 

kan barnens ökade makt i samhällsplaneringen därmed värna om förskolegårdarnas krympande 

ytor. 

7.1 Förslag till framtida forskning 

Då behovet av nya förskoleplatser väntas öka de närmaste åren kommer forskning i ämnet 

fortsatt att vara angeläget. Alternativa gårdslösningar i framtidens förtätade städer förutspås bli 

allt vanligare. Därför anser vi att det vore av intresse att undersöka för- och nackdelar med 

alternativa lösningar, såsom samnyttjande av allmänna parker, mobila förskolor samt friytor på 

tak. Även en utveckling av vår egen studie, men där förskolor i flera städer kan jämföras genom 

både mätningar och rörelse, samt en undersökning där huvudmannaskapets betydelse för 

friytornas storlek granskas vore önskvärt.  
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Bilaga 1 

Resultattabell från mätning av friytor. 

 
Kommentar: Karlstads kommunala förskolors friytor per barn. 
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Bilaga 2 

 

 

Samtycke för minderåriga att delta i en studentforskning 
  

Moa Elfström och Marielle Nilsson genomför en studie till sin kandidatuppsats inom 
samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads Universitet. Övergripande fokus vid 
studien är att undersöka förskolans utemiljö och dess påverkan på barnen. Mer 
specifikt handlar denna studien om att försöka mäta barns rörelsegrad på 
förskolebarn födda 2013–2014 inom ett antal utvalda förskolor i kommunen.  
 

Moa och Marielle genomför denna studie i syfte att (a) mäta barns rörelsegrad inom 
förskolans utemiljöer för att bidra till en förbättrad förskolemiljö (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk 
forskning inom kulturgeografi; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerade från samhällsplanerarprogrammet 
vid KAU.  
 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att vara med i urvalet för studien. Detta 
kan innebära att ditt barn involveras i följande forskningsaktivitet: 
 

Mätning av barns rörelsegrad i förskolans utomhusmiljö genom stegräknare. Stegräknarna kommer att placeras 
av personal på barnets ytterkläder för att registrera antal steg under utevistelsen.  
 
Observation av förskolegården kommer att ske i samband med stegräknarna. Vi kommer att observera vilka 
delar av gården som används. 
 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte kan bli identifierat. 
Inga enskilda barn kommer att observeras och inga enskilda steg kommer att registreras, utan en 
sammanställning av förskolans totala steg. All information som genereras att förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det sprids. Ingen information utöver det ovan beskrivna kommer att samlas in. Även förskolorna 
kommer att presenteras anonymt. Allt insamlat material kommer att behandlas enligt GDPR.  
 

Studien görs i samarbete med Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning.  
 

Data till studien kommer att samlas in under en utevistelse mellan vecka 16–20.  
 

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke.  
 

Om du har frågor gällande den här studien, och eller ditt barns deltagande, vänligen kontakta; 
 

Förskolechef:  
 
Handledare:  
 

Om du accepterar att ditt barn får delta vänligen skriv under nedan och lämna blanketten till personal på ditt 
barns avdelning så fort som möjligt.   
 

Vårdnadshavare   Studenternas namn  

Namn: 

_____________________________________  Moa Elfström______________________       

mail eller telefon: 

_____________________________________                                  

signatur, datum, namnförtydligande: 

 _____________________________________  Marielle Nilsson____________________ 

 

Barnets namn:  

______________________________________   
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Bilaga 3 

 

Observationsschema 
 

Beskrivning av gård: 
 

 Dagens väderförhållanden 

 

 Används hela gården av alla eller är gården uppdelad i mindre gårdar? 

 

 Anser vi att gården har en bra överblickbarhet över barnen? 

 

 Vilken lekutrustning finns på gården? 

 

 Finns naturliga element såsom buskar, träd kuperad mark och gräsytor? 

 

Observationer vid utevistelsen  
 

Lek: 
 

 Hur många barn leker uppskattningsvis på gården under observationstillfället 

 

 Leks aktiva lekar som kräver utrymme, accelerationslekar?  

 

 Väntar barnen på någon aktivitet eller står i kö? 

 

Socialt samspel: 

 
 Förekommer mycket konflikter ute på gården på grund av trängsel? 

 

 Finns möjlighet att dra sig undan? 

 

 Finns det platser inom gården som barnen inte får vistas på? 
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Bilaga 4 

Uppsatsens har växt fram ur ett gemensamt intresse för barn i samhällsplaneringen och med 

inspiration från Marielle Nilssons studie om förskolegårdar i Arvika kommun. Uppsatsens alla 

delar är samförfattade av Moa Elfström och Marielle Nilsson, vilket innebär att uppsatsen har 

arbetats fram gemensamt. Ett mindre ansvar för arbetets källhänvisning samt historiska 

bakgrund har legat på Moa Elfström, och för arbetets digitala kartor och bilder har Marielle 

Nilssons haft ett huvudansvar. Även dessa delar har vi sedan utvecklat gemensamt. Vi har båda 

tagit lika stort ansvar för lika deltagande, tidsplanering och korrekturläsning, således också för 

den fullständiga uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 


