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Inledning
Med anledning av den pågående utvecklingen av Norra
Liljeholmen har Exploateringskontoret och HägerstenLiljeholmens Stadsdelsförvaltning genomfört en studie
av hur förskolornas utevistelse ser ut samt i vilken
utsträckning de nyttjar allmänn park- och naturmark
för verksamheten. Studien genomfördes december april 2020. Syftet var att skapa en samlad bild av hur
förskolor i området rör sig med sina förskolegrupper
och hur de nyttjar parker, naturområden, torg och kajer
för sin utevistelse.
Inom området finns 21 förskolor som drivs i
kommunens regi. Dessa fick möjlighet att svara på
en enkät med frågor som berörde förskolegården och
utevistelse utanför den egna gården. Av de tillfrågade
inkom svar från 17 av de 20 tillfrågade förskolorna.
Frågorna ställdes genom ett frågeformulär med öppna
svar utan fasta svarsalternativ. Ett uppföljande samtal
har gjorts med förskolan Berget. Resultatet av svaren
har sammanställts och presenteras i detta dokument.
Då inga fasta svarsalterntativ fanns i frågeformuläret
så finns viss tolkningsmån i svaren. Ett uteblivet svar
betyder inte nödvändigtvis att det till exempel inte är
en plats förskolorna går till eller en kvalitet de söker,
utan det kan också innebära att det inte var ett svar som
kom i åtanke medan personen/erna som genomförde
undersökningen svarade.

Frågor som skickades till förskolorna:
1. Finns en egen förskolegård?
2. Hur många barn är oftast ute samtidigt?
3. Hur upplever ni förskolegården idag?

4. Hur ofta går ni utanför den egna gården?
5. Hur många barn brukar ni ta med?
6. Vilken ålder har dessa barn?
7. Hur många personal är med?
8. Vart går ni?
9. Varför väljer ni de platserna?
10. Vad behövs på en plats som ni vill gå till?
11. Hur länge stannar ni oftast på platserna?

Vill ni tillägga något?
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Sammanfattning
Nyttjande av allmänna parker
Alla de svarande förskolorna nyttjar allmänna parker, natur
och lekparker i Norra Liljeholmen för sin utevistelse. Hälften
av de tillfrågade förskolorna går ut fyra-fem dagar i veckan.
Grupper med äldre barn (3-5 år) går oftare utanför den egna
gården än yngre barn (1-3 år).
De förskolor som bedömer att utevistelse i allmänna parker
är nödvändig för den dagliga verksamheten anger brister i
gårdens innehåll och/eller storlek som orsak. Gårdens totala
storlek kan också anses för liten för att vara funktionell eller
tillgodose barnens varierade lekbehov exempelvis motoriska
utmaningar för alla åldrar.
Det är möjligt att se ett samband mellan den egna förskolegårdens storlek och hur frekvent allmänna parker och platser
nyttjas för den dagliga verksamheten.
Förskolor med liten friyta per barn, 3-6 kvm, förlägger i hög
grad sin utevistelse utanför den egna gården. Gården anses
för liten för att möjliggöra en fungerande verksamhet och
det är inte möjligt för alla barn att vistas på den egna gården
samtidigt.
Även förskolor med 7-12 kvm friyta/barn förlägger i hög
grad en del av sin utevistelse utanför den egna gården. Några
av dessa förskolor upplever att den egna gården totalt sett är
för liten för att erbjuda barnen tillräckliga rörelseutmaningar
och variation. Det är alltså inte enbart antalet kvm friya/barn
som påverkar upplevelsen av om gårdens yta är tillräckligt
stor, utan också gårdens totala storlek.
Förskolor med stora egna gårdar, mer än 14 kvm/barn går
enbart går ut ca 1 gång/vecka.

Vart går man?
Enbart 3 förskolor i utredningsområdet har en gårdsyta som
överstiger riktlinjerna från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning om minst 10 kvm/barn, i kombination med
att gårdsytan totalt sätt är ca 2000 kvm.
En slutsats från dialogen är att barn på förskolor med gårdar
3-6 kvm/barn och 7-12 kvm/barn rör sig ungefär lika ofta
utanför den egna gården, ca 2,7-3 ggr/barn och vecka. Detta
kan jämföras med knappt 1 parkbesök/ barn och vecka på
förskolor med gård mer än 14 kvm/barn.
Förskolorna i främst Årstadal upplever att det är konkurrens
om vistelseytorna i de allmänna parkerna och att det blir
”trångt” och ”fullt” då andra barngrupper är ute samtidigt.
Längden på utevistelse utanför den egna förskolan varierar
men är i snitt ca 1 timme, vanligen mellan kl 9-11. Tiden
för utevistelse utanför den egna gården styrs bl.a. av att
förskolan denna tid har flest pedagoger på plats och därmed
resurser att röra sig utanför gården.
Baserat på enkätsvaren för områdets förskolor framgår att
varje förskoleavdelning i genomsnitt alstrar 30-60 st parkbesök/vecka. Per barn blir detta i genomsnitt 2-3 parkbesök/
vecka.
Sammantaget finns idag 22 befintliga + 3 lagakraftvunna
förskolor inom utredningsområdet. Detta utgör 1967 barn i
förskoleverksamhet. Beräknat på ett snitt av 2,4 parkbesök/
barn och vecka genererar dessa förskolor att ca 950 barn/dag
besöker parkerna.

De mest besökta parkerna i Norra Liljeholmen är Trekantsparken och Blomsterdalen. Kaninparken, Årstabergsparken
och Årstaskogen är också välbesökta.
Majoriteten av förskolorna anger att de rör sig till flera olika
platser, både närliggande målpunkter och målpunkter längre
bort från förskolan. Hur ofta förskolorna rör sig till närliggande målpunkter i relation till mål längre bort framgår inte
av enkäten.

Varför går man dit?
Närhet anges som den viktigaste anledningen till varför man
rör sig till en viss plats. Några förskolor anger att det är viktigt att det är lätt att gå till platsen till fots samt att de yngre
barnen är mer beroende av närliggande målpunkter än de
äldre då de inte orkar gå så långt.
Natur och möjlighet till olika aktiviter nämns av flera förskolor som anledningar till att en viss plats besöks. Att platsen
är inhägnad/överblickbar samt erbjuder rörelse/utmaningar
och aktiviteter för äldre barn anges också som en anledning
till att man söker sig till en plats.
På frågan vad som önskas av en plats man besöker anges
natur/skog/naturlek som den främsta kvaliteten man önskar.
Staket/inhägnad samt olika aktiviteter som utmanar barn i
olika åldrar anges också som önskade kvaliteter av flertalet
förskolor.
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Tillfrågade förskolor
1. Förskolan Höjden
2. Förskolan Kajen *
3. Förskolan Marievik
4. Förskolan Parken
5. Förskolan Pytsen
6. Förskolan Sjötorget
7. Förskolan Sjövik
8. Förskolan Spåret/Perrongen
10. Förskolan Svängen
11. Förskolan Torget
12. Förskolan Trekanten
13. Förskolan Ängen
14. Förskolan Berget
15. Förskolan Hovet
18. Förskolan Rosteriet
19. Förskolan Sturehill
22. Förskolan Hamngården
23. Förskolan Gröndalsgården*
24. Förskolan Karlavagnen
25. Förskolan Sjöbjörnen*
31. Förskolan Katrineberg**

*Förskolor som ej svarat
** Privatägd, ej tillfrågad
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Förskolegårdarnas storlek
Bakgrund
Alla förskolor i området har tillgång till en egen förskolegård
i varierande storlek. Vid nybyggnation kräver Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning en förskolegård på minst 10
kvadratmeter gårdsyta per förskoleplats. I genomsnitt ryms
det 18 förskoleplatser per avdelning. Den totala storleken på
en förskolegård bör enligt Boverket helst överstiga 3 000 m².
På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt
som tillgodoser deras behov.
I analysområdet finns enbart 3 förskolor med gårdar i storlek
mellan 14-22 kvm/barn och med en total storlek som närmar
sig 2000 kvm. Samtliga av dessa finns i områdets västra delar.
Ytterligare 3 st uppnår Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltnings riktlinjer om minst 10 kvm/barn (9, 12, 19 kvm/
barn), men den totala gårdsstorleken understiger 700 kvm.
Resterande förskolor har en gårdsstorlek som erbjuder mindre än 10 kvm/barn ( ca 4 kvm/barn i snitt). Majoriteten av
dessa ligger i Årstadal.
Förskolans namn

Antal
avdelningar

Gårdsstorlek

Gårdsyta/ barn

1.Finns en
förskoleg

1. Förskolan Höjden

4

530 kvm

7 kvm

3. Förskolan Marievik

4

470 kvm

7 kvm

Ja

4. Förskolan Parken

4

265 kvm

4 kvm

Ja

5. Förskolan Pytsen

5

1975 kvm

22 kvm

Ja, 3 s

6. Förskolan Sjötorget
7. Förskolan Sjövik
8. Förskolan Spåret
10. Förskolan Svängen
11. Förskolan Torget
12. Förskolan Trekanten
13. Förskolan Ängen
14. Förskola Berget
15. Förskola Hovet
18. Förskolan Rosteriet
19. Förskolan Sturehill
22. Föreskolan Hamngården
24. Förskolan Karlavagnen

4
3
4
5
3
2
4
4
8
8
6
6
2

250 kvm
190 kvm
180 kvm
376 kvm
490 kvm
690 kvm
180 kvm
227 kvm
2000 kvm
847 kvm
493 kvm
1930 kvm
445 kvm

4 kvm
3 kvm
3 kvm
4 kvm
9 kvm
19 kvm
3 kvm
3 kvm
14 kvm
6 kvm
4 kvm
18 kvm
12 kvm

Ja
Ja
Utsläpps
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Utsläpps
Ja, 2s
Ja
Ja

*Gårdsyta per barn har är räknat på förskolans kapacitet/gårdsstorlek. Kapaciteten= antal avdelningar* 18 barn/avd.

Ja, 2s
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Sammanställning av enkäten
Upplevelse av förskolegården
Finns en egen förskolegård?

Alla de svarande förskolorna har en förskolegård,
dock räknar vissa sina gårdar som utsläppsgårdar.
Hur upplever ni förskolegården idag?

Nio förskolor har på frågan hur de upplever sin
gård idag, svarat att den är liten/trång. En har
svarat att den är stor, men att den saknar tillräcklig utrustning och en har svarat att den är stor,
variationsrik och mycket bra.

1.Finns en egen
förskolegård?

Antal
avdelningar

Gårdsstorlek

1. Förskolan Höjden

4

530 kvm

7 kvm

Ja, 2st

3. Förskolan Marievik

4

470 kvm

7 kvm

Ja

4. Förskolan Parken

4

265 kvm

4 kvm

5. Förskolan Pytsen

5

1975 kvm

22 kvm

6. Förskolan Sjötorget
7. Förskolan Sjövik
8. Förskolan Spåret
10. Förskolan Svängen
11. Förskolan Torget
12. Förskolan Trekanten
13. Förskolan Ängen
14. Förskola Berget
15. Förskola Hovet
18. Förskolan Rosteriet
19. Förskolan Sturehill
22. Föreskolan Hamngården
24. Förskolan Karlavagnen

4
3
4
5
3
2
4
4
8
8
6
6
2

250 kvm
190 kvm
180 kvm
376 kvm
490 kvm
690 kvm
180 kvm
227 kvm
2000 kvm
847 kvm
493 kvm
1930 kvm
445 kvm

4 kvm
3 kvm
3 kvm
4 kvm
9 kvm
19 kvm
3 kvm
3 kvm
14 kvm
6 kvm
4 kvm
18 kvm
12 kvm

Ja
Ja
Utsläppsgård
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Utsläppsgård
Ja, 2st
Ja
Ja

Förskolans namn

Gårdsyta/ barn

2.Hur många
barn är oftast
ute samtidigt?

3.Hur upplever ni förskolegården idag?
Storlek

Innehåll

72 av 72

Ej uppgett

Ej tillfredställande

15-70 av 72

Liten

Ej uppgett

Ja

55 av 55

Ej uppgett

Ej tillfredställande

Ja, 3 st

60 av 76

Stor

Ej tillfredställande

28-40 av 66
56 av 56
Ej uppgett av 76
82 av 82
9 av 58
10-36 av 36
25 av 46
30-40 av 72
100-150 av 148
120 av 127
30-40 av 119
15-105 av 105
35 av 35

Liten
Liten
Liten
Liten
Liten
Ej uppgett
Ej uppgett
Liten
Liten
Ej uppgett
Liten
Stor
Ej uppgett

Ej tillfredställande
Ej uppgett
Ej tillfredställande
Ej uppgett
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Ej tillfredställande
Tillfredställande
Ej tillfredställande

Sju förskolor har inte nämnt något om storleken
på gården, men angivit att gårdens funktion och
innehåll inte är tillfredställande. Beskrivningar
som förekommer och som har klassats till ej
tillfredställande är: oinspirerande, saknar utrustning/växtlighet, upprustning behövs, otillräcklig,
sliten och inte anpassad till verksamhet.
Hur många barn är oftast ute samtidigt?

Antal barn som oftast är ute på gården samtidigt
varierar mellan förskolorna. Nio förskolor har
angivit att de någon gång under dagen har alla
barnen på gården samtidigt. Flera har svarat att
lämning på morgonen sker utomhus, men att de
sedan fördelar sin tid utomhus. Sex förskolor har
svarat att de har ca 50-70% av barnen ute samtidigt och en har svarat att de har ca 30% av barnen
ute samtidigt. Två av dessa förskolor har specifikt
påtalat att alla barn inte kan vara ute samtidigt.
Kommentar:

Information om förskolornas gårdsstorlekar kommer från Stadsdelsförvaltningens register.
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Besök utanför den egna gården
Hur ofta går ni utanför den egna gården?

Alla de svarande förskolorna nyttjar allmänna parker, natur och lekparker i Norra Liljeholmen för sin utevistelse.
Hur ofta förskolorna använder allmänna parker och natur
utanför gården varierar. Åtta av de tillfrågade förskolorna
använder dagligen parker och natur utanför gården för sin
utevistelse. Några av förskolorna anger att frekvensen för
utevistelse utanför den egna gården varierar för barngrupper av olika åldrar. Grupper med äldre barn (3-5 år) går
oftare/ofta dagligen utanför den egna gården medan yngre
barn (1-3 år) går ut mer sällan/vecka.

Förskolor med stora egna gårdar, mer än 14 kvm/barn
t.ex. Pytsen, Trekanten, Hovet och Hamngården, går ut
ca 1 gång/vecka. Utevistelsen ingår då i den pedagogiska
verksamheten t.ex. kopplad till naturvetenskap, förhållningssätt till miljö, medvetenhet om närområde.

Det är möjligt att se ett samband mellan den egna förskolegårdens storlek och hur frekvent allmänna parker och
platser nyttjas för den dagliga verksamheten.

Av enkäten framgår att förskolor upplever att det är
konkurrens om vistelseytorna i de allmänna parkerna och
att det blir ”trångt” och ”fullt” då andra barngrupper är
ute samtidigt. Förskolan Torget anger exempelvis att de
”väljer parker utanför Årstadal för att det inte ska bli för
trångt (andra förskolegrupper) och för att de parkerna
utmanar och intresserar barnen mer än de i närområdet.”
Förskolan Berget anger att de ofta blir fullt i parkerna
och då går de vidare. På en fördjupad fråga till Berget om
när de anser att en park är ”full” anger de att detta beror
på parkens storlek, innehåll och disposition, men att en
mindre park som t.ex Kaninparken kan upplevas full om
två andra barngrupper redan är där.

Förskolor med liten friyta per barn, ca 3-4 kvm, förlägger
i hög grad del av sin dagliga utevistelse utanför den egna
gården, t.ex. Parken, Sjövik, Spåret, Berget, Torget och
Berget (grupper med äldre barn). Flera av dessa förskolor
anger att det är nödvändigt för den dagliga verksamheten
att förlägga en del av sin utevistelse utanför gården.
Även förskolor med 7-12 kvm friyta/barn upplever att
de i hög grad behöver förlägga del av sin dagliga utevistelse utanför den egna gården. Förskolor som Torget (12
kvm/barn, 490 kvm) och Karlavagnen (9kvm/barn, 445
kvm) går utanför gården varje dag med alla barngrupper,
eller med alla barngrupper med äldre barn. Båda dessa
förskolor upplever den egna gården som otillräcklig,
trång och ofunktionell. Torget anger att förskolegården
inte utmanar barnen tillräckligt samt att äldre och yngre
barns intressen krockar då gården är trång. Båda förskolorna anser sig behöva röra sig utanför gården för den
dagliga verksamheten. För dessa förskolor är det värt att
notera att det inte enbart är antalet kvm friyta per barn
som påverkar gårdens funktion utan att det också krävs
en viss storlek på gården totalt sätt för att få plats med en
tillräcklig variation i innehåll och utmaningar.

Enbart 3 förskolor har en gårdsyta som överstiger riktlinjerna om minst 10 kvm/barn från Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsförvaltning, i kombination med att gårdsytan
totalt är ca 2000 kvm (Pytsen, Hamngården, Hovet).

Hur många barn brukar ni ta med?

Flera förskolor har angivit att grupperna de tar med ut
varierar i storlek och att det dels beror på aktiviteten, men
framförallt på barngruppens ålder. Flera av de förskolor
som anger att olika barngrupper rör sig utanför gården
olika antal gånger per vecka, beskriver att de äldre barnen
(3-5 år) går utanför gården dagligen, medan de yngre
barnen (1-3 år) går ut färre gånger.
En förskola tar med alla barn på utevistelse utanför den
egna gården och ytterligare två tar ibland med sig alla
barn. Åtta förskolor tar med sig mindre än 1/3 av barnen
ut, fyra förskolor mellan 1/3 till hälften av barnen och en
förskola tar med sig lite mer än hälften av barnen ut.

Vilken ålder har dessa barn?

15 av förskolorna tar med åldrarna 1-6 år eller 1-5 år på
vistelse utanför den egna gården. Två av förskolorna tar
enbart med sig de äldre barnen, dvs barn i åldrarna 3-5 år.
Hur många personal är med?

De flesta förskolorna (14 st) tar med sig mellan 3-7 barn
per personal när de rör sig utanför den egna gården. En
förskola har 12 barn per personal.
Otillräckliga personalresurser anges som en anledning att
inte kunna röra sig utanför gården även om detta önskas.
Snittet för antal barn/personal vid utevistelse utanför den
egna gården är 6 barn (baserat på enkätsvaren).
Hur länge stannar ni på platserna?

Längden på utevistelse utanför den egna förskolan varierar, men de flesta anger att de är ute i snitt ca 1 timme.
Förskolan Sturehill anger att de kan stanna utanför den
egna gården en halv dag med de äldre barnen. En förskola
med uteprofil har angivt att de som längst är ute 5 h med
de äldre barnen men då tar de också med sig mellanmål.
Förskolan Berget anger i en fördjupad intervju att de är
ute mellan kl 9-11 med de äldre barnen och mellan kl
9-10 med de yngre. Tiden för utevistelse utanför den egna
gården styrs av att förskolan denna tid har flest pedagoger
på plats och därmed resurser att röra sig utanför gården.

Från dialogsvar, dialog med förskolor i utredningsområdet:

I förskolor med 3-6 kvm gård/barn
går förskolebarnen utanför gården ca 2,7 ggr/vecka
I förskolor med 7-12 kvm gård/barn
går förskolebarnen utanför gården ca 3,0 ggr/vecka
I förskolor med 13-22 kvm gård/barn
går förskolebarnen utanför gården ca 0,9 ggr/vecka
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-20 av 72

1-6

4

1h

-20 av 55

1-5

3

1h

18

18

28

80

75

100
12

0-12 av 76

1-5

2

1h

10

0-28 av 66
-56 av 56

1-5
1-5

5
3-11

1h
2-5h

14

21

75

93

-20 av 76

1-5

5

1-5

Ej uppgett

på ålder (av 82)

8-58 av 58
-12 av 36
25 av 46

-21 av 72

Fö1-5
rskolans nam3n
3-5
3-5
1-5
1. Förskolan Höjden

32

1-2h

ntal
EjAuppgett
avd1hel-

2
4

nin1h
gar

4

1h
4

Gårdsstorlek

1-2h

530 kvm

100

Gård32
s-

4.Hur ofta går n80
i utanför den

yta97
/

egna gården? (ant97
al gånger per

barn9

vecka12)

13

19

6. Vilken

7. Hur

ålder har

många

stannar ni

parkbesök/

brukar ni ta med?

dessa

personal

ungefär på

avdelning/

barn?

är med?

platsen/-erna?

vecka (min):

1-6

3

2h

7 kvm
20

minst 1 gång/vecka
95 för 4 avd,

1 avd (16 yngre, 20 äldre)
8-20 av 72

1-6

4

1h

15-20 av 55

1-5

3

1h

10 av 148

3. Förskola1-6
n Marievik

2

1.5h
4

470 kvm

6
7 kvm

-20 av 127

4. Förskola1-6
n Parken

4

41h

265 kvm

4 kvm
15

5 gånger/vecka60- minst en

-21 av 119

1.5-6
Ej uppgett
5. Förskolan Pytsen

5
22 kvm

barngrupp dagligen
105
max 1 gång/vecka

10-12 av 76

1-5

2

21 av 105

n Sjötorget
6. Förskola1-6
7. Förskolan Sjövik
1-6
8. Förskolan Spåret

4 kvm
4
3 kvm

2-3 gånger/vecka
63
5 gånger/vecka

10-28 av 66
15-56 av 56

1-5
1-5

5
3-11

35 av 35

3
6

10. Förskolan Svängen

Antal
genererade
parkbesök/
avdelning/
vecka (max):

18

18

28

80

75

100

1h

10

12

1h
2-5h

14

21

75

93

4
0,5-1,5h
3
0,5 -1h
4

250 kvm
190 kvm
180 kvm

58
3 kvm

58
4-5 gånger/vecka

8-20 av 76

1-5

5

1-2h

32

100

5

376 kvm

4 kvm

4 gånger/vecka

Beror på ålder (av 82)

1-5

Ej uppgett

Ej uppgett

32

80

38-58 av 58
9-12 av 36
25 av 46

1-5
3-5
3-5

3
2
4

1h
1h
1-2h

97
9

97
12

13

19

5-21 av 72

1-5

4

1h

20

95

6-10 av 148

1-6

2

1.5h

6

10

15

60

5

105

4

63

58

58

Tota490
lt: kvm

11. Förskolan Torget
3
12. Förskolan Trekanten
2
13. Förskolan Ängen
4
Antal genererade parkbesök/avd/vecka=
14. Förskola Berget
4
na svar för fråga 4. Hur ofta går ni utanför den egna gården
fråga 5. Hur många barn brukar ni ta med (per avd)
15. Förskola Hovet
8

690 kvm
180 kvm
227 kvm
x
2000 kvm

18. Förskolan Rosteriet
8
847 kvm
edelvärdet 36-68 delades totalsiffrorna 609 respektive 1149 på
1antal
9. Förssvarande
kolan Stuförskolor
rehill
(17st).

Antal genererade

5. Hur många barn

ofta fler.
10för 2 avd.
5 gånger/vecka

Ej uppgett
5
1975 kvm

11. Hur länge

6

493 kvm

mlenbga
årrnd/evnecka = resultatet
6 från1930 kvm
ärde för anta2l 2p.aFrökrbeessköokla
/fnörHsa
ko

510
9 kvm
19 kvm
3 kvm

1022
5 gånger/vecka
(alla 3 avd)
1 gång/vecka
2-3 gånger/vecka

3 kvm

5 gånger/vecka för 2 avd.

30 -

60

parkbesök
parkbesök
3-4 gånger/vecka för 2 avd.
/avd/vecka
/avd/vecka
14 kvm

1 gång/vecka (Svar:Varje vecka)

6 kvm

1-3 gånger/vecka

15-20 av 127

1-6

4

1h

4 kvm

1- 5 gånger/vecka (Svar:beror på

5-21 av 119

1.5-6

Ej uppgett

Ej uppgett

2 18 kvm

ålder)

3
1-3 gånger/vecka

esök per
parkbesök per
besök/avdelning/vecka
(18 st) / på2 antal 445 kvm par12kbkvm
24. Förskola/npå
Kabarn/avdelning
rlavagnen
1 gång/ vecka för en avd. (15 st)
förskolebarn/
förskolebarn/
svarande förskolor (17 st).
5 gånger/vecka för en avd. (20 st)
vecka:

4-21 av 105

1-6

3

0,5-1,5h

35 av 35

1-6

6

0,5 -1h

vecka.

Totalt:

Inom utredningsområdet finns idag 22 befintliga + 3 lagakraftvunna förskolor
Detta utgör 1967 barn i förskoleverksamhet.

4

-

105

Alla förskolor i området: har i snitt gårdar med en friyta på 8 kvm gård/barn.
lägst angivna antal

Beräknat på ett snitt av 2,4 parkbesök/barn och vecka genererar förskolorna
högst angivna antal
för parkbesök
sammantaget att ca 950 barn/dag besöker parkerna.
för parkbesök
/avd/vecka

/avd/vecka

Förskolor i Årstadal/Årstaberg: har i snitt gårdar med en friyta på 5 kvm/barn.

Förskolor i detta område rör sig i snitt utanför gården
ca 3 ggr/barn och vecka,
Lägsta respektive högsta värdet för antal parkbesök
vilket ger att ca 700 barn/dag besöker parkerna. som genereras/avdelning/vecka från de svarande
förskolorna ger spannet
4‐105.

Förskolor i Nybohov, Liljeholmen, Gröndal: har i snitt gårdar med en friyta på

17 kvm/barn. Förskolor i detta område rör sig i snitt utanför gården
ca 1,9 ggr/barn och vecka, vilket ger att ca 250 barn/dag besöker parkerna

Antal genererade parkbesök/avd/vecka=
angivna svar för fråga 4. Hur ofta går ni utanför den egna gården x
fråga 5. Hur många barn brukar ni ta med (per avd)

-

510

30 parkbesök
/avd/vecka

1022

60
parkbesök
/avd/vecka

För medelvärdet 36-68 delades totalsiffrorna 609 respektive 1149 på
antal svarande förskolor (17st).
Snittvärde för antal parkbesök/förskolebarn/vecka = resultatet från
parkbesök/avdelning/vecka / på barn/avdelning (18 st) / på antal
svarande förskolor (17 st).

2

-

parkbesök per
förskolebarn/
vecka:

3
parkbesök per
förskolebarn/
vecka.

9

Antal dagar med besök utanför gården

Föreskolan Hamngården

Förskolan Karlavagnen
Förskolan Trekanten

Förskolan Rosteriet

Förskolan Hovet
Förskolan Pytsen

Förskolan Marievik
Förskolan Ängen

Förskolan Sjötorget
Förskolan Torget

Förskolan Parken
Förskolan Spåret
Teckenförklaring
1 dag/vecka
3 dagar/vecka
4 dagar/vecka

Förskolan Sjövik
Förskolan Berget

Förskolan Höjden
Förskolan Svängen

Förskolan Sturehill

5 dagar/vecka
Ej uppgett
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Besökta parker
Vart går ni?
Parkleken Högalid

Akterspegeln

3/17 förskolor

Drakenbergssparken/
Tantolunden

Akterspegeln

Sanndalsparken
8/17 förskolor

7/17 förskolor

Sannadalsparken

Parkleken Draken
Sannadalsplatån
Trekantsparken

Trekantsparken
14/17 förskolor

Vinterviksparken
3/17 förskolor

6/17 förskolor

Blomsterdalen

Schlytersparken

Schlytersparken
1/17 förskolor

Teckenförklaring

14/17 förskolor

Södra Nybohovsberget

Blomsterdalen

Kaninparken

11/17 förskolor

Rävskogen

Kaninparken

Nybodahöjden

Antal besökande
förskolor/park

Lekplats

Blockriket

Sjövikskröken

Projektgräns

Årstabergsparken
11/17 förskolor

Trekantsparken används av 14 av 17 förskolor. En
lekplats flera svarande har pekat ut specifikt är Fruktlekparken. I Årstadal och Årstaberg är samtliga parker
angivna som besöksmål av majoriteten av de svarande.
Blomsterdalen används av 14/17 och 11/17 använder
Kaninparken och Årstabergsparken för sin utevistelse.
I Gröndal nyttjas Sannadalsparken av flest förskolor,
åtta av 17.
Flera förskolor anger att de även rör sig till parker utanför området. Drakenbergsparken/Tantolunden besöks
av sju förskolor. Årstaskogen besöks av tio förskolor.
Sju av förskolorna anger att de också rör sig till parker i
andra stadsdelar som Årsta, Mälarhöjden, Södermalm,
Hammarby sjöstad och Kungsholmen. Alla svarande
förskolor varierar sina besök till parker och har angivit
mellan 3-7 olika platser som de brukar besöka.

Fruktlekparken

Södra Nybohovsberget

Många av parkerna inom området besöks av flera
förskolor/förskolegrupper. Inom respektive park kan
finnas flera målpunkter dit grupperna går.

Kråkberget

Årstaskogen
10/17 förskolor

I enkäterna framgår också att några förskolor upplever
att det är konkurrens om vistelseytor i de allmänna
parkerna och att det blir ”trångt” och ”fullt” då andra
barngrupper är ute samtidigt. Torget anger att de ”väljer
parker utanför Årstadal för att det inte ska bli för trångt
(andra förskolegrupper) och för att de parkerna utmanar och intresserar barnen mer än de i närområdet.”
Förskolan Berget anger att de ofta blir fullt i parkerna
och då går de vidare. På en fördjupad fråga till Berget
om när de anser att en park är ”full” anger de att detta
beror på parkens storlek, innehåll och disposition men
en mindre park som ex Kaninparken kan upplevas full
om två andra barngrupper redan är där.
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Besökta parker (inom kartbild)
Blomsterdalen

14/17

Trekantsparken

14/17

Kaninparken

11/17

Årstabergsparken

11/17
10/17

Årstaskogen

8/17

Sanndalsparken

7/17

Tantolunden

6/17

Södra Nybohovsberget
Akterspegeln

3/17

Vinterviksparken

3/17
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Antal förskolor (17)

Antal besökta parker / förskola
7. Förskolan Sjövik
6. Förskolan Sjötorget
3. Förskolan Marievik
22. Föreskolan Hamngården
8. Förskolan Spåret
1. Förskolan Höjden
24. Förskolan Karlavagnen
19. Förskolan Sturehill
18. Förskolan Rosteriet
13. Förskolan Ängen
12. Förskolan Trekanten
15. Förskola Hovet
15. Förskola Berget
4. Förskolan Parken
10. Förskolan Svängen
5. Förskolan Pytsen

3
3
0

1

2

3

6
6
6

5
5
5
5
5

4
4
4

4

Antal besökta stadsdelsparker och parker

7
7
7

5

6

7

12

Besökta platser per förskola - Årstadal
Vart går ni?

I Årstadal ligger 12 av de tillfrågade förskolorna. Av de
som svarat rör sig alla utom en till platser både inom
Årstadal/Årstaberg och utanför.

Parkleken Draken

Fyra förskolor i Årstadal har angivit att det kan vara
trångt i parkerna i närområdet på grund av andra
förskolebarn och skolbarn. En av dessa har angivit
att de på grund av detta främst väljer att gå till parker
utanförÅrstadal/Årstaberg.

ca

,8 k

m

Fruktlekparken

km

ca 1

1,0

Blomsterdalen

Blomsterdalen

Kaninparken
Blockriket
Rävskogen
ca

Projektgräns

0,2
k

Årstaskogen

m

Lekplats

Kråkberget

m

Årstaskogen

k
0,5

Rörelsemönster

ca 0,2 km

ca

Nybodahöjden
Sjövikskröken

Parker
Övrig

Förskolan Höjden

Distansangivelserna i kartan är ej angivna utifrån en
exakt gångdistans, utan tänkta att ge en ungefärlig
uppfattning om det närmaste samt längsta avståndet
Rörelsemönster
respektive förskola har till de platser de angett att de
Projektgräns
Lekplats
besöker.
Parker
Övrig

Förskolan Svängen

Parkleken Draken

ca 2

km

Fruktlekparken

Blomsterdalen

Blomsterdalen
Kaninparken

Nybodahöjden
Rävskogen

Blockriket

ca

Förskolan Sturehill

0,1
k

m

Projektgräns

Kråkberget

0,5
k

m

ca 0,1 km

Rörelsemönster
Sjövikskröken

ca

Blockriket

Rörelsemönster
Årstaskogen

Projektgräns

Lekplats

Lekplats

Parker
Övrig

Parker
Övrig

Förskola Berget
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Sannadalsparken

Badplats
Fruktlekparken

ca

2,

2

km

Fruktlekparken

1
ca

Kajen
Marievik

km

Södra Nybohovsberget

Blomsterdalen

Blomsterdalen
Kaninparken

Kaninparken

ca 0
,1 km

ca 0,1 km

Rävskogen
Rörelsemönster

Årstabergsparken
Kråkberget

Årstaskogen

Projektgräns
Lekplats
Parker
Övrig Sjövik
Förskolan

Förskolan Parken

Rävskogen
Nybodahöjden
Sjövikskröken
Kråkberget

Blockriket
Rörelsemönster
Årstaskogen
Årsta IP

Projektgräns
Lekplats
Parker
Övrig

Parkleken
Draken

ca

1,4

km

Trekantsparken

Blomsterdalen

,1 km
ca 0 Kaninparken

Blockriket

Rävskogen
Nybodahöjden

Rörelsemönster

Sjövikskröken
Kråkberget

Förskolan Spåret

Årstaskogen

Projektgräns
Lekplats
Parker
Övrig
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Sannadalsparken
Parkleken Draken
Trekantsparken
ca

1,5

km

Fruktlekparken

Fruktlekparken

Blomsterdalen

Blomsterdalen

Årstabergsparken

ca 0,1 km

ca 0,1 km

Kaninparken

Kaninparken
Blockriket

Blockriket
Årstaskogen
Årsta IP

ca

Rörelsemönster

0,
7

Projektgräns

Rörelsemönster

km

Årstaskogen

Lekplats

Lekplats
Parker
Övrig

Parker
Övrig

Förskolan Ängen

Förskolan Torget

Projektgräns

Parkleken Högalid

Sannadalsparken

Sannadalsparken

Parkleken
Draken

1,2

km

Trekantsparken

ca

ca

Södra Nybohovsberget

Södra Nybohovsberget
Blomsterdalen 1 km
,
ca

Fruktlekparken

Blomsterdalen
m

0

ca

Kaninparken
Blockriket

Nybodahöjden

Rörelsemönster

Sjövikskröken
Kråkberget

Förskolan Marievik

2k

m

Fruktlekparken

Årstaskogen

Projektgräns

1k
0,

Kaninparken

Rävskogen
Nybodahöjden
Sjövikskröken

Rörelsemönster
Projektgräns

Lekplats

Lekplats

Parker
Övrig

Parker
Övrig

Förskolan Sjötorget
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Besökta platser per förskola - Nybohov/Liljeholmen
Parkleken Högalid

Parkleken Draken
Trekantsparken

Trekantsparken

ca

1,6

km

Norra Nybohovsberget
Pulkabacke

ca 10

m

Två förskolor rör sig till Blomsterdalen, och en av
dessa även till Kaninparken i Årstadal.
En förskola besöker parkleken Draken och parkleken Högalid på Södermalm samt Schlytersparken i
Aspudden.

Södra Nybohovsberget

Schlytersparken

ca 1

,5 k

m

Årstaskogen

Förskolan Pytsen

Rörelsemönster

Rörelsemönster

Projektgräns

Projektgräns

Lekplats

Lekplats

Parker
Övrig

Parker
Övrig

Förskolan Hovet

Akterspegeln

Akterspegeln
Sannadalsparken

Sannadalsparken

Trekantsparken

ca 1,5 km

Vinterviksparken

I Nybohov/Liljeholmen ligger fyra av de tillfrågade
förskolorna. Av dessa rör sig majoriteten i området
kring Trekantsparken.
Fruktlekparken besöks av samtliga fyra svarande
förskolorna inom detta område.

Fruktlekparken
Norra Nybohovsberget

Vart går ni?

Trekantsparken
ca

Fruktlekparken
ca

10

m

Fruktlekparken

m
20

Norra Nybohovsberget
ca

Norra Nybohovsberget

1,0
km

Blomsterdalen

Kaninparken

Förskolan Rosteriet

Rörelsemönster

Rörelsemönster

Projektgräns

Projektgräns

Lekplats

Lekplats

Parker
Övrig

Parker
Övrig

Förskolan Trekanten
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Besökta platser per förskola - Liljeholmen/Gröndal

Sannadalsparken
Gröndalsvägen

Vart går ni?

Akterspegeln

22

I Gröndal/Liljeholmen ligger fyra av de tillfrågade
förskolorna.

Sannadalsparken

Gröndalslunden

Trekantsparken

Sannadalsplatån
m

ca

k
0,1

Trekantsparken

Dessa rör sig i såväl området kring Trekantsparken
som utanför.

Badplats
Fruktlekparken

Vinterviksparken
Norra Nybohovsberget

Fruktlekparken

Båda förskolorna anger att de rör sig till Vinterviksparken och en besöker även Årstaskogen och Årsta
IP.

Vinterviksparken

Blomsterdalen

ca

Södra Nybohovsberget

Rörelsemönster
Projektgräns

2

km

Årstaskogen

Lekplats
22

Förskolan Hamngården

Parker
Övrig

Förskolan Karlavagnen

Årsta IP

Rörelsemönster
Projektgräns
Lekplats
Parker
Övrig
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Målpunkternas kvaliteter
Varför väljer ni de platserna?
Närhet
Natur
Olika Aktiviteter
Aktiviteter för äldre barn
Staket/Inhägnad
Utmaningar/rörelse
Nära kollektivtrafik
Gräsyta
Vattenlek
Tillgänglighet

Varför väljer ni de platserna?

15/17

Av de svarande förskolorna har 15 av 17
angivit att närheten är en viktig anledning
att de väljer att röra sig till en plats. Därefter kommer andra kvaliteter på själva
platsen så som natur, staket/inhägnad,
olika aktiviteter m.m.

5/17
5/17
3/17
3/17

3/17
2/17
1/17
1/17
1/17
0

Vad behövs på en plats som ni vill gå till?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Antal förskolor (17)

Vad behövs på en plats som ni vill gå till?
Natur
Staket/Inhägnad
Olika aktiviteter för olika ålder
Stor yta
Rutschkanor
Klätterställningar
Utmanande lek
Tillgänglighet
Uppsikt
Källsorteringskorgar
Rent
Djur
Sandlåda
Gungor
Grillplats
Toalett

När förskolorna sedan svarade vad de
önskar av en plats svarade 12 av 17
förskolor att de önskar natur. Staket/
inhägnad samt olika aktiviteter, rörelseutmaningar för olika åldrar önskas av 8 av
17 förskolor.

12/17
8/17
8/17

Övriga tillägg

5/17

Några förskolor gav fritextkommentarer
utöver det som redan redovisats. Tre
förskolor kommenterade att de vill att
grönska och natur ska behållas i området
dels för att de önskar behålla sin närmiljö
grön samt att det kräver resurser och tid
att åka längre bort för att barnen ska få
uppleva natur.

3/17
3/17
3/17
2/17
2/17
2/17
1/17
1/17
1/17
1/17
1/17
1/17
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Antal förskolor (17)
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