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Skrivelse om lekvärdesfaktorer som verktyg för förskolegårdar med plats för barns lek
Många förskolor har fortfarande små gårdar i vårt område. Även om arbete pågår för att förbättra
kvalitén på gårdarna ser vi att utöver bristen på lek- och springyta brister gårdarna även i
lekvärdesfaktorer. Vi anser därför att stadsdelen ska ta lärdom av det arbete som Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsförvaltning gjort med att skapa ett funktionsprogram för förskolan som använder
sig av lekvärden för att definiera och kvantifiera en förskolas utemiljö. Avsikten är att skapa en
utomhusmiljö med de kvaliteter som krävs för att den ska ha ett hälsofrämjande värde. En av de
främsta hälsofrämjande aspekterna i utemiljön utgörs av hur mycket den stimulerar till fysisk
aktivitet. De parametrar som de pekar ut som användbara för att förtydliga önskad variation och
kvalitet på gården är:










Gårdens storlek
Olika zoner som: ”rumslighet” och miljöer – trygg, vidlyftig och vild
Tillgänglighet
Nivåskillnader, sluttningar och blandning av växtlighet
Möjlighet att passera runt hus/buskar/kulle/dunge
Integration lekutrustning i landskapet
Omvärldsförståelse - exempelvis kretsloppet
Samband inomhus/utomhus
En gård anpassad för årstidsväxlingar

Genom ett funktionsprogram med lekvärdesfaktorer som utgår från forskning kan användas som ett
verktyg för stärka friytornas kvalitet. Boverket har givit ut en vägledning rörande utemiljö för barn
som heter ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av
skolans och förskolans utemiljö” som med fördel kan användas i projekteringen. Det finns även
erfarenhet att hämta från kommuner som Malmö och Järfälla. Vi anser att det är viktigt att staden
likväl som stadsdelen arbetar strategiskt för att säkra förskolegårdarnas kvalitet och funktion. Detta
ska gälla för både redan befintliga förskolor och för nya förskolor. Lekvärdesfaktorer är ett bra
verktyg för att kunna förbättra förskolebarnens utomhusmiljö och påverka gårdarnas storlek och
utformning. I första hand behöver tillräcklig mark avsättas för förskolors gårdar. I andra hand kan
man arbeta kompensatoriskt med lekvärdesfaktorer.
Vår fråga till förvaltningen är därför:
Kan förvaltningen göra en översyn och återkomma till nämnden om detta funktionsprogram för
förskolegårdar om det är möjligt att implementera även här?

