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Sammanfattning: 

Undersökningen syftade till att få uppfattning om förskolans nyttjande av grönområden och 

om grönstrukturen har en betydelse för förskolans verksamhet.  Syftet med undersökningen 

var även att kunna bidra med underlagsmaterial till Kristianstads kommun, i uppbyggandet av 

en ny grönplan. Resultatet av undersökningen skulle bidra till att understryka varför 

grönområden är viktiga och varför ett befintligt grönområde ska bibehållas.  

Metoden har varit enkätundersökning och enkäten skickades ut till förskolor inom två utvalda 

områden. Frågorna i enkäten gick ut på att få veta hur ofta förskolan besöker allmänna 
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grönområden, hur många allmänna grönområden det finns inom gångavstånd från förskolans 

verksamhet, hur förskolan ligger i förhållande till de allmänna grönområdena och vilka typer 

av grönområden som förskolan besöker.  

Resultatet visade att 87,5 % ansåg att grönstrukturen hade en betydelse för förskolans 

verksamhet. Det visade sig även att största andelen av förskolorna var ute mellan 1-2 dagar i 

veckan i ett grönområde, grönområdena låg igenomsnitt 15 minuters gångavstånd från 

förskolan.  Majoriteten av förskolorna gick till platser som parkområden, lekplatser och 

skogsområden. Undersökningen visade ingen signifikans mellan hur ofta förskolan är i ett 

grönområde utanför förskolans område och vilka typer av grönområden förskolan gick till.   

 

Nyckelord: Landskapsvetenskap, grönstruktur, grönområde, fysisk planering, Förskola.  
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1. Inledning 

I Boverkets skrift Bostadsnära naturinspiration och vägledning från 2007 står det att 

grönområden förbättrar motorik, koncentrationsförmåga, utveckling och lek som är en viktig 

del för barns utforskning av den fysiska miljön. Jag har inspirerats av ämnet och vill därför 

undersöka hur förskolor använder grönområden i sin närhet, hur ofta de gör det och vilka 

typer av grönområden förskolan besöker. 

Projektet är ett kandidatexamensarbete på initiativ av Kristianstads kommun och kommer att 

användas som ett kunskapsunderlag vid ett framtagande av en ny grönplan. 

Det finns en rad tidigare forskning och studier kring grönstrukturen ur olika infallsvinklar. 

Grönstrukturen ur ett folkhälsoperspektiv tar upp vilka målsättningar som finns för att främja 

folkhälsan. Hur den politiska samverkan ser ut, delaktighet, inflytande för en hållbar 

utveckling och vilka strategier det finns, som vill bevara befintliga grönområden men även se 

potentiella platser för grönområden och genom strategier kunna uppnå en god kvalitet av 

dessa områden (Johansson 2013).  

En studie som gjorts i USA gick ut på att studera barns fysiska aktivitet i två olika miljöer. 

Första observationen gjordes på en lekplats med bl.a. sandlåda, gungor och kala, öppna ytor, 

en så kallad traditionell lekplats. Observationen upprepades efter att lekplatsen byggts om 

med en mer naturliknande omgivning med buskage, gräs, kullar, en bäck, stockar och stenar. 

Resultatet av undersökningen visade att barnens fysiska aktivitet påverkades av den yttre 

miljön, med resultat som visar att barn har en högre och positiv fysisk aktivitet i en 

naturmiljö, med plats för utforskning av den naturliknande miljön, än i den traditionella 

lekplatsen (The Green City 2015). 
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1.1. Syfte & Frågeställning 

Undersökningen syftar till att få en uppfattning om förskolans nyttjande av grönstrukturen. 

Grönstrukturens betydelse, hur ofta de används, avstånd och vilka typer av grönområden 

förskolan besöker.  

Syftet är även att bidra med ett kunskapsunderlag i Kristianstads kommuns framtagande av en 

ny grönplan inom den fysiska planeringen. Resultatet av undersökningen kan användas för att 

bidra till att understryka varför grönområden är viktiga och varför ett befintligt grönområde 

ska bibehållas.  

 Anser förskollärare att grönstrukturen har betydelse för förskolans verksamhet?  

 Hur ofta används allmänna grönområden och inom vilket förhållande ligger 

grönområdena till förskolan? Hur många allmänna grönområden finns de inom 

gångavstånd och vilka typer av grönområden går förskolan till?  

 Finns det ett samband mellan hur ofta förskolan är i ett grönområde utanför förskolans 

område och vilka typer av grönområden förskolan går till? 

 

2. Bakgrund 

2.1. Grönstruktur 

Begreppet grönstruktur introducerades under 1980-talet i svenska dokument men det var först 

under 1990-talet som det började behandlas på nationell nivå som en skrivelse i den 

kommunala planeringen, plan- och bygglagen (PBL), för att skydda och bevara grönområden. 

Under början av 2000-talet växte sig grönstrukturbegreppet allt starkare inom 

samhällsplaneringen och kom att ha en viktig funktion inom samhällsutvecklingen (Lövrie 

2003). Grönstruktur är en benämning på flera sammanhängande grönområden som skapar ett 

nät med hjälp av korridorer t.ex. alléer, banvallar och diken. 

Grönstruktur kan delas in i en grön och en blå struktur, där den gröna strukturen innefattar 

hag-, ängs- och skogsmark, grönområden och stränder. Medan den blåa strukturen innefattar 
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sjöar, vattendrag och hav. Odlingsmark ingår inte i grönstrukturen men kan ingå när den 

ligger i anslutning till grönområden.  

Grönstruktur och är en benämning som också kan användas om parkmiljöer och 

naturområden ansluter till tätbebyggelser och innefattar flera grönområden (Andersson et. al 

2012). Definition av grönområde enligt nationalencyklopedin (u.å): “grönområde, reserverat 

område i form av park- och naturmark inom och i närheten av städer och tätorter, främst 

avsett för rekreation och friluftsliv.” 

Grönområden kan enligt Boverket sättas in i tre olika kategorier, tillgång, nåbarhet och 

kvalitet och grönområden ses alltid i ett sammanhang inom grönstruktur (Boverket 2007). I 

städer och tätortsnära områden är det viktigt att det finns tillgång till grönytor 300 meter från 

bostad eller byggnad och större sammanhängande grönstruktur 500 meter från bostad eller 

byggnad. För tillgänglighet krävs att det synliggörs och skapas flera förbindelser mellan alla 

planeringsfält, reservat, privat ägd mark, kommunal mark, miljöbalken och detaljplaner m.fl. 

Mark kan delas in i formell grönstruktur som ägs av kommunen och faktisk grönstruktur som 

är alla grönområden där även trädgårdar inkluderas (Kommunfullmäktige 2013).   

 

2.2. Grönstruktur i planeringen 

2.2.1. Nationell nivå 

Ett generationsmål är ett gemensamt övergripande mål och för att uppnå generationsmålet 

arbetar staten och kommunerna efter de 16 miljökvalitetsmålen, för att kunna bidra till en 

bättre kvalitet till nästkommande generationer. Genom generationsmålen vill riksdagen 

vägleda till en förbättrad miljö och minskade hälsoproblem med ambitionen är att uppnå flera 

miljökvalitetsmål inom miljöpolitiken. Med stöd från miljökvalitetsmål går det att få en god 

överblick i vilken riktning de individuella målen går åt. Regeringen gör varje mandatperiod en 

uppföljning, som en skrivelse i regeringens budgetproposition, inom allmän miljö- och 

naturvård. För att underlätta genomförandet av generations och miljökvalitetsmålen införde 

regeringen etappmål år 2009, dessa delas in i fem kategorier: klimatpåverkan, avfall, 

biologisk mångfald, farliga ämnen och luftföroreningar. Etappmålet är en steg för steg 

anvisning med en grovindelning av miljökvalitetsmålen och är till för att underlätta arbetet. 

(Naturvårdsverket 2013). 
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God bebyggd miljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen, det finns 10 preciseringar där 

grönstrukturen berörs inom bland annat hållbar samhällsplanering, infrastruktur, 

kollektivtrafik, gång- och cykel banor, natur- och grönområden (Miljödepartementet 2012). 

 Hållbar samhällsplanering är viktigt för kontexten mellan stad, tätort och 

landsbygden både genom sociala förhållanden, ekonomiska-, miljö- och 

hälsorelaterade problem. 

 Infrastruktur är viktigt för att ta hänsyn till individens behov inom olika 

infrastrukturer, även att det ska se bra ut, bevara natur- och kulturmiljö och tillgodose 

hälsa och säkerhet. 

 Kollektiv, gång och cykel är viktig för att säkerställa gång- och cykelvägar, som 

viktiga grönstrukturstråk. 

 Natur- och grönområden är viktiga för att tillgängliggöra grönområden av bra kvalitet.  

 

Miljömål är en vägledning för att uppnå en hållbar utveckling som även stöds av miljöbalken 

(MB) och samhällsplaneringen. På regeringskansliets hemsida går det att följa regeringens 

arbete med bland annat Mål för folkhälsan som innehåller 11 målområden. Målområde 9 

berör ökad fysisk aktivitet där regeringens förslag är en insats för ”mer fysisk aktivitet i 

förskola, skola och i anslutning till arbetet”, som ska vara en bidragande faktor till samhällets 

 

Fig. 1. Regeringen samverkar för att uppnå flera av de 16 miljökvalitetsmålen på nationell 

nivå där Naturvårdsverket/Boverket och Länsstyrelsen samverkar som Regeringens 

händer utåt och för kommunikation med kommuner. Skogsstyrelsen går som en 

underordnad till Naturvårdsverket. 

REGERINGEN 

NATURVÅRDSVERKET 

/BOVERKET 

LÄNSSTYRELSEN 

KOMMUNEN 

 

SKOGSSTYRELSEN 
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utformning för en ökad fysisk aktivitet hos alla individer. Regeringens bedömning är att 

skolan ska ha en central roll, där lärare och pedagoger ska implementera lust och intresse för 

aktivitet, motion och naturupplevelser hos elever och förskolebarn. Det görs årliga 

utvärderingar och uppföljningar på regional nivå, där Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen inom 

varje kommun rapporterar bedömningar av miljökvalitetsmålen till regeringen (fig. 1), genom 

att sätta indikator inom positivt utveckling, otydlig förändring, negativt utveckling och oklar 

utveckling (Socialdepartementet 2002). 

2.2.2. Regional nivå  

Region Skåne som är en politiker- och tjänstemannaorganisation som verkar för att reglera 

och vägleda Skånes alla 33 kommuner inom ett regionalt utvecklingsprogram med en 

översiktlig nivå på planering och de regionala miljöfrågorna. Region Skåne arbetar för att 

lyfta fram den fysiska strukturen för att öka livskraften i landskapet, som görs genom fyra 

grund mål: tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Region Skånes utvecklingsprogram 

strävar efter att bevara och bibehålla natur- och rekreationsområden och se till att de finns 

tillgängliga för människan och att utveckla och se till att olika strukturer, bl.a. grönstrukturen 

interagerar med övrig samhällsplanering (Lindberg 2012). 

I miljöstrategiska programmet Strategi för en grönstruktur i Skåne berörs grönstrukturen med 

visionen om ett fortsatt arbete till att utveckla och främja folkhälsan (Andersson et. al 2012). 

Det finns ett stort behov att ha en strategi för en utvecklad landskapsstruktur, detta berörs 

endast i en separat del i översiktsplanen för att bevara befintliga grönstrukturer. Strategin vill 

bevara och utveckla befintliga och nya grönstrukturer och inte bara är för rekreation, motion 

och hälsa, utan även för livsmedels- och skogsproduktion, den biologiska mångfalden, 

ekosystemtjänster och energiuttag. Främst tätortsnära grönstruktur är i behov av utveckling 

för ökad attraktion så att behovet av längre resor inte ökar och på så sätt minskar 

klimatpåverkan och koldioxidutsläpp. Genom en interaktion mellan grönstruktur och 

infrastruktur ökar spridningsförmågan för djur och växter vilket bidrar till en ökad biologisk 

mångfald.  

2.2.3. Lokal nivå 

Urbaniseringen leder till att tätorter växer och kommer allt närmare landsbygden, detta 

påverkar grönytornas storlek som minskar och därför är det viktigt att grönstrukturen bejakas i 

en grönplan och kommunen kan i en detaljplan påverka nåbarhet och kvalitet av 
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grönområden. För nåbarheten måste grönområdena synliggöras och göras orienterbara och det 

är viktigt att undvika barriärer mellan grönområdena och skapa attraktiva stråk. Det går med 

hjälp av en bristanalys att se olika barriärer och hinder för att nå fram till grönområden och 

även se risker med hinder, t.ex. vägar och åar som är svåra att korsa men även 

spridningsförmågan av den biologiska mångfalden. För att kunna tillgodose kvaliteten krävs 

en interaktion mellan olika aktörer, så som kommuner, förvaltningsaktörer, markägare och 

planerare. Det finns olika program för kvalitet och gestaltning av grönområden och genom att 

ta med grönområden i en översiktsplan för förskolor och skolor inom kommunen kan det 

främja lärande och rekreation (Boverket 2007).  

Genom olika verktyg och strategier får kommunen själv prioritera områden inom 

miljökvalitetsmålen på en lokal nivå, utvärdering görs av miljömålsportalen inom varje 

miljömål för att se om kommunerna uppfyller kraven fram till år 2020. Varje kommun 

ansvarar för att göra en grönplan som ett underlag för detaljplaneringen där grönområden ska 

bejakas och bevaras (Boverket 2007). 

Det finns en intressekonflikt inom grönstrukturens utveckling. Där den gröna zonen 

(grönstrukturutveckling) står för bl.a. en positiv inverkan på folkhälsan, minskad stress, 

biologisk mångfald och en attraktiv närmiljö men även mindre koldioxidutsläpp som bidrar 

till en ekonomisk vinning. Den grå zonen (stadsutveckling), innebär att exploatering av 

marken ökar och det därför blir mindre naturlig grönstruktur kvar. Den urbana 

stadsutvecklingen tar mindre hänsyn till det gröna i staden och fokuserar mer på byggnader 

och vägnät. Det är därför viktigt att öka kvaliteten inom markanvändningen av grönstrukturen 

eftersom den minskar i takt med en urban stadsutveckling för att kunna stärka positiva 

effekter som grönstruktur för med sig (Börling & Nilsson 2014). 

2.2.4. Kristianstads kommun som exempel 

Översiktsplanen är det mest grundläggande styrmedlet men är inte juridiskt bindande. 

Kristianstads kommun översiktsplan från år 2013 beskriver bl.a. dimensionerna inom 

ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Det står i planen att det ska finnas natur- och 

kulturmiljö som ska ses som en tillgång i planeringen och att grönstrukturen ska tas med i 

beaktande och ses som en viktig funktion i gestaltning och utformning av grönytor i samtliga 

tätorter och tätortsnära områden i Kristianstads kommun. Grönytor ska ses som en viktig del 

för att främja hälsa, trivsel, lek och personliga möten. Skolor och förskolor ska ha tillgång till 

grönytor inom gångavstånd som ska kunna användas för fysiska aktiviteter men även i 
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undervisningen. Grönområden ska ha en god kvalitet och tillgänglighet (Kommunfullmäktige 

2013).  

I Strategier för en grön och blå stad (u.år), går det att läsa om kommunens satsningar på en 

förbättrad kvalitet av grönstrukturen. För en landskapsutveckling läggs det satsningar på att 

bibehålla och återskapa nya trädrader, som ska vårdas, bevaras och skyddas. Träden har en 

viktig funktion i grönstrukturen, dels estetiskt, för välbefinnande, men även för den biologiska 

mångfalden och luftfiltreringen. 

Grönstrukturen i centrum av Kristianstad byggs upp av parker och det finns planer att utöka 

antal parker inom stadszonen, det finns potential att utöka grönområdena längs med 

promenadstråk för att höja upplevelsevärdet. Strategierna avser att bevara alla träd och går de 

inte att bevara ska ett träd som fälls ersättas med två nya. Vidare vill kommunen utveckla 

gröna stråk längs bilvägar, där alléer vårdas, bevaras och nya trädrader planteras. Strategin 

innefattar även kanalen i Kristianstad som kan få ett ökat upplevelsevärde genom att 

grönområden ansluts i form av parker längs med kanalen. Befintliga parkområden i 

Kristianstad utvecklas för att stärka karaktären och två nya satsningar på parkområden finns 

planerade, båda med en anknytning till Vattenriket (Kristianstads kommun u.år). 

2.2.5. Tidigare forskning i planering 

I en studierapport om regionens täthet och grönstrukturens potential skriver Erixon och Ståhle 

(2008) om bebyggelseutvecklingens relation till grönstrukturplaneringen. Rapporten beskriver 

den landskapsstrategi som ska vägleda för att grönstrukturen ska bevaras men även samverka 

och ha ett värde i en stadsutveckling på regional nivå. Genom att använda sig av begreppet 

potential som tyder på att ett grönområde har goda förutsättningar, underlättas en samverkan 

mellan grönstrukturens befintliga grönområden och potentiellt nya grönområden för att tas 

med i en stadsutveckling. Resultatet av studien visade genom en korrelation mellan hälsa och 

grönstruktur att förekomsten av grönstruktur visade sig ha en positiv inverkan på hälsa bl.a. 

genom minskning av övervikt och psykisk ohälsa (Erixon & Ståhle 2008). 
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2.3. Grönstruktur och förskolan 

I Boverkets upplaga Bostadsnära naturinspiration och vägledning från 2007 står det att 

grönområden förbättrar motoriken, koncentrationsförmågan, utvecklingen och är en viktig 

komponent för barns utforskning av den fysiska miljön. Inom samhällsplaneringen ingår även 

hälsoutveckling genom att öka individens fysiska aktivitet där målsättningen är att uppnå lika 

villkor i hela samhället. Folkhälsan ska främja individens inre- och yttre välmående, både 

fysiskt, psykiskt och socialt. För en ökad livskvalitet framhävs aspekter av vardaglig motion 

och träning, friluftsliv och miljöombyte och ett barn bör ha en fysisk aktivitet med måttlig till 

hård träning 60min/dag. Rekreations- och motionsområden är avgörandet för att individens 

levnadskvalitet ska uppfyllas (Johansson 2013).  

2.3.1. Vad säger förskolans läroplan? 

Förskolan har en läroplan som de ska följa och sträva efter i sin pedagogiska verksamhet. 

Grönstruktur i form av utemiljö är en av flera ståndpunkter i läroplanen som ska uppnås för 

att barn ska få insikt och förståelse om bl.a. miljö- och naturvårdsfrågor.  

”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”   

(Skolverket 2010, s. 7) 

Förskollärarens uppgift är att väcka nyfikenhet, lust och lek bland förskolebarnen och att 

implementera naturmiljöer för att förbättra motorik, hälsa och att ge barnen kunskap om 

naturens kretslopp, naturkunskap och hur växtsamhället fungerar. Genom att vistas i olika 

yttre miljöer planerade och naturmiljöer går det att uppnå flera mål i läroplanen. Barn ska bl.a. 

lära sig utforska, ställa frågor, vara kreativ genom att bygga och skapa med olika sorters 

material men även undervisas i matematik. Förskolans verksamhet ska även bidra till att 

stimulera barnens intresse för kulturliv (Skolverket 2010). I läroplanen står det att lek, 

utveckling och lärande förbättras i miljöer som har terräng jämfört med planerade miljöer. 

Skolinspektionen gör granskningar som visar att alla förskolor inte nyttjar alla resurser av 

grönområden för att stimulera barns utveckling och lärande (Skolverket 2013).  
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2.3.2. Tidigare forskning kring skolan 

I en observationsundersökning vid UT’s Early Learning Center studerades naturliknande 

lekplatser i USA med observationer av barns rörelsemönster (The Green City 2015). Studien 

delades in i flera etapper av observationer som utfördes på en lekplats. Syftet med 

observationen var att studera hur barn betedde sig i två olika lekplatsmiljöer. Vid första 

studieetappen av observationsundersökningen var miljön en traditionell lekplats, med t.ex. 

sandlådor, gungor och rutschkana. Vid andra studieetappen av observationsundersökningen 

hade lekplatsen gjorts om genom att miljön gjordes lummig för att efterlikna en naturliknande 

miljö med blommor, buskar, träd, en bäck och stockar m.m. Resultatet visade en skillnad i 

barns rörelsemönster i traditionell lekplats och naturliknande miljö. Skillnaden av 

rörelsemönster var motorik, rörelse och användning av muskelgrupper och genom barnens 

sätt att aktivera och röra sig på lekplatsen. Med slutsats att i den naturliknande miljö, rör sig 

barnen mer aktivt och är inte lika stillasittande. Så genom att bejaka naturliknande lekplatser 

vid en framtida fysisk planering och formge lekplatser samt skolområden för att efterlikna en 

mer naturliknande miljö går det att främja barnens fysiska utveckling och motorik, men även 

att stimulera barns fantasi och kreativitet (The Green City 2015).  

3. Metod & material 

3.1. Metodval 

För att kartlägga förskolans sätt att nyttja grönstrukturen utanför förskolans område ansågs att 

en enkätundersökning var den bästa metoden. Förskolans resurser av personal är begränsade 

och därför uteslöts en intervju för att inte störa deras verksamhet. Att göra observationer kring 

förskolornas område uteslöts för det skulle kräva mer tid och resurs för att utföra. Fördelen 

med enkätundersökningen är att det var lättare att nå ut till flera eventuella respondenter och 

få konkreta svar från medverkande genom svarsalternativ. Metoden gav en större mängd 

synpunkter från flera förskolor som deltog i undersökningen. Nackdelen var att datamängden 

kunde bli för liten då förfrågade respondenter inte besvarade enkäten och att det i efterhand 

uppstod följdfrågor.  
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3.2. Enkätundersökning & utformning 

Uppsatsen bygger på insamlad data genom en enkätstudie som gjordes i Evasys.hkr.se. 

Genom fyra kategorier Förskolan, Förskolans innergård, Utanför förskolans innergård och Era 

upplevelser och synpunkter som förskollärare ställs frågor och påstående som respondenterna 

kunde besvara genom antingen ”single choice”, ”open question”, ”scaled question” eller 

”multiple choice”. Genom Evasys. utformades enkäten som online-format med ett PSWD kod 

men även som pappersversion (bilaga 2) som trycktes upp med hjälp av Adobe Acrobat 

Reader, filen innehöll en ”CRAFT” kod för att det skulle kunna vara möjligt att scanna in 

resultaten i Evasys för att samla manuella och elektroniska svar (Kronkvist 2008).  

Enkäten innehöll 18 frågor. Del 1. Förskolan, angav information inom vilket postnummer 

förskolan tillhörde, barnantal och åldersfördelning inom avdelningen. För att få förståelse om 

vilka förutsättningar förskolan hade genom både omgivning, barnantal och ålder. Del 2. 

Frågor om förskolans innergård, angav kunskap om utformning och vilka grönstrukturer som 

fanns. För att få förståelse om vilka egna tillgångar förskolan hade inne på förskolan. Del 3. 

Utanför förskolans innergård, angav information om hur många grönområden som fanns att 

tillgå, hur ofta de besökte ett grönområde, till vilket/vilka grönområden, platsens miljö och 

avståndet från förskolan. För att få förståelse om hur utformning och vilka tillgångar de hade 

på förskolan. Del 4. Deras upplevelser och synpunkter som förskollärare, gavs öppna frågor 

där förskollärare med egna ord kunde beskriva deras syn och upplevelse av riskfaktorer vid 

förflyttning till och från ett grönområde men även inom grönområdet. Här fanns även frågor 

om verksamhetens arbete för barnens säkerhet. För att få en inblick om hur förskolan arbetade 

för att främja barns fysiska aktivitet men även låta förskollärare få motivera fördelar och 

nackdelar inom den fysiska planeringen. Frågorna var utformade så att det skulle vara lätt att 

kryssa i och kortfattat beskriva, med en uppskattningstid på 10 min.  

Innan enkäterna skickades ut gjordes en förundersökning där frivilliga förskollärare fick delta 

över internet. Med syfte att få feedback om frågeutformning, förståelse och tidsåtgång. Med 

hjälp av urvalet kontaktades berörda förskolechefer personligen utav uppsatsförfattaren 7 

september 2015. Kontakten togs för att presentera undersökningen och vikten av deras 

deltagande och för att förskolecheferna skulle kunna förmedlar informationen vidare till 

berörd personal. Med hjälp av urvalet skickas mejl och brev ut med enkät till alla eventuella 

respondenter 7 september 2015. Här presenterades kortfattat uppsatsens syfte och önskemål 
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om deras deltagande i undersökning samt ett senast svarsdatum. En påminnelse skickas ut till 

alla utvalda förskolor 21 september 2015 med post. 

3.2.1. Statistikmetod 

För att beräkna och analysera resultatet av enkätsvaren användes ett lämpligt statistikprogram, 

IBM SPSS. Denna analys presenterar beskrivande och korrelationsstatistik. 

Först gjordes ett statistisk test som bestod av beskrivande analys d.v.s. frekvens och 

procentsatser för ett antal av undersökningsvariablerna som presenteras i grönstrukturens 

betydelse för förskolans verksamhet, hur ofta förskolan går till ett grönomåde utanför 

förskolans innergård och sju alternativa typer av grönområden som förskolan går till 

(parkmiljö, lekplats, gräsmatta, träddunge, skogsområde, vid vatten, annat). 

Efter att en analys genomförts av beskrivande data, relationer och särskilda korrelationer 

mellan variabler granskades den sammanställda datan. Syftet var att beräkna statistiken för att 

se om det fanns eventuella samband mellan två eller flera variabler, en så kallad 

korrelationskofficienter (Sundell 2010). Statistiken användes i en korrelationsanalys för att 

pröva sambandet mellan korrelationskoeffcienter som beräknade variabel hur ofta förskolan 

går till ett grönomåde utanför förskolans innergård och sju alternativa typer av grönområden 

som förskolan går till (parkmiljö, lekplats, gräsmatta, träddunge, skogsområde, vid vatten, 

annat), d.v.s. se om skolan går till en viss typ av grönområde beroende på hur ofta förskolan 

är ute i ett grönområde.  

För att utföra analys i IBM SPSS ska två variabler kopplas, detta gjordes genom att gå in på 

Anlayze sedan Correlation och därefter Bivarate. Där klickades variabler i för att beräkna 

sambandet mellan dem. I Inställningar under Correlation coefficient, ska Pearson vara 

iklickad och under Test of signifians ska 2-Tailed vara iklickad. Resultatet av korrelation 

visades i en summetrisk matris, där varje variabel anges ett nummer mellan 1 och -1. 

Resultatet 0 betyder att det inte finns något samband, ett positivt tal betyder att sannolikheten 

är stor och ett negativt tal betyder att sannolikheten inte är stor mellan variablerna som prövas 

i statistik metoden (Sundell 2010). 

Därefter gjordes en korrektion i Bonferroni för att kontrollera för typ 1 fel över de sju 

korrelationerna av vilka typer av grönområden som förskolan går till. Typ 1 fel används när 
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flera liknande variabler testar sannolikheten samtidigt. När signifikansnivån a p värde är 

mindre än 0,007 (0,05/7 = 0,007) som krävs för signifikans görs en korrigering i Bonferroni 

för att se om skillnad mellan variablerna stämmer, då det finns en risk att signifikansen inte 

stämmer. Bonferroni metoden görs för att förkasta nollhypotesen, sannolikhetens värde 

beräknas den enskilda variablen. 

Slutligen gjordes en bedömning utifrån de två statistiska metoderna sambandet mellan hur 

ofta förskolan går till ett grönområde och vilka typer av grönområden förskolan går till. Om 

frekvensen har betydelse för vilka grönområden förskolan nyttjar i sin pedagogiska 

verksamhet. 

3.3. Urvalsteknik & områdesbeskrivning 

Respondenter valdes ut genom en kvantitativ metod. Urvalet gjordes genom Statistiska 

centralbyrån där högst täthet av befolkning fanns i Kristianstads stads centrum och 

Näsbyområdet inom Kristianstad kommun (SCB 2011). Urvalet av förskolor utgick från 

Kristianstads kommuns hemsida med kontaktuppgifter till kommunens alla förskolor.  

För att få fram vilka förskolor som låg inom studieområdena så utgick jag från en lista på alla 

förskolor i hela kommunen inklusive kontaktuppgifter (Kristianstads kommun 2015).  

Fig. 2. Kartan visar undersökningsområdet inom den röd sträckade cirkeln, Kristianstad Centrum och 

Näsbyområdet. Kristianstads kommun är beläget i nordöstra Skåne. Översiktskarta, raster. © 

Lantmäteriet 2012/892. Kartansvarig: Veronica Lundblad Jönsson, 2015. 
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Fig. 3. Kartan visar undersökningsområdet (Kristianstad centrum och Näbsyområdet) där urvalet av 

förskolor är markerat i siffror (0-18). Ortofoto raster © Lantmäteriet 2012/892. Kartansvarig: Veronica 

Lundblad Jönsson, 2015. 
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I norra delen av Kristianstads centrum ligger förskolorna Allö Förskola, Parks Förskola, 

Montessoriförskolan Päronet och Pysslingens Förskola. Dessa förskolor har kortare 

gångavstånd till flera grönområden bl.a. Egna Hem, Björket och Tivoliparken och andra 

mindre grönområden och lekplatser. 

Förskolorna Montessoriförskolan Solen och Sommarlust Förskola ligger i nordöstra delen av 

centrum. De har gångavstånd till bl.a. Björket, Egna Hem och Brunnspark. 

I de östra delarna av Kristianstads centrum ligger förskolorna Centrals Förskola, 

Simförskolan Sally, Vintergatans förskola, och Ängsgårdens förskola. Med gångavstånd till 

bl.a Blekedamm, Egna hem, Björket, ett koloniområde och Hemhultsområdet. 

I södra delen av centrum ligger Uddegårdens förskola, som har gångavstånd till Helgeå, 

idrottsplatsen, Tivoliparken och andra mindre grönområden m.fl. 

 

I de norra delarna av Näsbyområdet ligger förskolorna Albogårdens förskola, Gamlegårdens 

förskola, Näsbygårdens förskola, Näsbyvillans Förskola, Tvedegård förskola och 

Änglagårdens förskola. Dessa förskolor har gångavstånd till bl.a. Näsbyfält, Lingenäset och 

Hjärtebacke och mindre grönområden och lekplatser. 

I de södra delarna av Näsby är förskolorna Lingenäsets förskola och Förskolan Vildriket 

belägna, med kortare gångavstånd till Näsbyfält samt mindre grönområden och lekplatser 

m.fl. 

3.4. Material 

Som underlagsmaterial i detta arbete har vetenskapliga artiklar och avhandlingar tagits fram 

genom sökning i databaserna Summon Diva-portalen på Hkr.se, Uppsök, Science direct och 

The Green City. Artiklarna är skrivna antingen på svenska eller på engelska och är 

vetenskapligt granskade. Sökning i databaser har skett genom olika sökord på svenska: 

grönstruktur, fysisk planering, förskola, grönytor, grönområde och grönplan. Sökord på 

engelska: green structure, pre-school, city planning, green space. Andelen sökträffar har varit 

varierande och artiklar som ansågs som relevanta till studien har valts ut. För att få förståelse 

för grönstrukturens sammansättning har även artiklar som behandlat kommunens fysiska 

planering varit av intresse för studien (bilaga 1).  
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Material föreligger även i olika myndigheters handböcker, webbsidor och inventeringar 

(Boverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, SCB, Kristianstad kommun och Skolverket). 

Med sökord: grönplan, grönområde, grönstruktur, miljökvalitetsmål, Kristianstad kommun 

och Vattenriket, förskolans läroplan, styrdokument.  

Alla kartor är utformade i Arcmap 10.1 (GIS) med uppgiftslämnare Lantmäteristyrelsens 

arkiv. GIS användes för att göra kartor med förskolornas placering och resultat av besökta 

grönområden inom undersökningsområdena.  

4. Resultat & diskussion 

4.1. Har grönstrukturen betydelse för förskolans verksamhet? 

Respondenterna fick besvara om de ansåg grönstrukturen hade betydelse för förskolans 

verksamhet. Resultatet visar att 87,5 % ansåg att grönstrukturen hade betydelse för förskolans 

verksamhet och 12,5 % ansåg att grönstrukturen inte hade någon betydelse för förskolans 

verksamhet. Det var 16 av 19 respondenter som besvarade frågan.  

Resultatet som visar att 12,5 % inte anser grönstrukturen har betydelse för förskolans 

verksamhet ligger i linje med skolinspektionens granskningar att alla förskolor inte nyttjar alla 

grönområden i planerad miljö och naturmiljö för att stimulera barns utveckling och lärande 

(Skolverket 2013). Tre utav respondenterna valde att inte delta i frågan om förskolläraren 

ansåg att grönstrukturen har betydelse för förskolans verksamhet, som också väcker frågor 

varför de valde att inte besvara frågan. Att alla inte besvarade frågorna om grönstrukturen har 

en betydelse för förskolans verksamhet kan uppfattas som känslig att besvara, då det enligt 

läroplanen ska nyttjas och användas i utveckling och lärande. För denna frågeställning skulle 

en intervju passat bättre för att kunna få reda på bakomliggande faktorer till resultatet. 

4.2. Hur ofta går förskolan till ett allmänt grönområde? 

Respondenterna fick besvara hur ofta förskolan går till ett grönområde utanför förskolans 

område. Resultatet visar att majoriteten är ute 1-2 dagar i vecka (fig.4).  
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Fig. 4 Hur ofta går förskolan till ett grönområde utanför förskolans innergård? Resultat visar att 36,6 % 

är ute mindre än en dag i veckan, 52,9 är ute en till två dagar i veckan och 10,5 % är ute tre till fyra 

dagar i veckan. Majoriteten är ute 1-2 dagar i veckan.  

 

Resultatet som visar att majoriteten är ute 1-2 dagar i veckan i något av de allmänna 

grönområden ligger i linje med förskolans läroplan där förskolan ska nyttja grönområden i 

planerad miljö och naturmiljö för att stimulera barns utveckling och lärande (Skolverket 

2013). Resultatet som visar att majoriteten är ute 1-2 dagar i veckan i något av de allmänna 

grönområdena stärker resultatet att 87,5 % anser att grönstrukturen har en betydelse för 

förskolans verksamhet.  

Det kan tänkas ligga mycket planering och utvärdering bakom en utflykt till ett grönområde, 

för att det ens ska kunna bli genomförbart. För Planeringen kan vara att dela upp barngrupp 

och att ha tillräckligt med personal på avdelningen, för att förbereda barnen genom att berätta 

regler och säkerhet under gång till och från ett grönområden, men det kan även vara vad som 

gäller på plats i ett grönområde. Utvärdering kan tänkas komma efter en utflykt med frågor 

som t.ex. hur gick det? Är det något som bör tas med i beaktning till nästa utflykt?  

Föreliggande så kan resultatet uppfattas som positivt och läggs resultatet 1-2dagar i veckan 

samman med 3-4dagar i veckan så blir det 63,4 % som är ute varje vecka i ett allmänt 

grönområde. Men förskolor som kommer ut mindre än 1 dag i veckan till ett grönområde 

väcker frågor som varför och finns det något kommunen kan bidra med i grönstrukturens 

planering? Att alla förskolor inte är ute i ett allmänt grönområde varje vecka kan tänkas att 

vara p.g.a. stora barngrupper och för lite personal inom förskolans verksamhet som gör att det 

blir svårt att genomföra en utflykt.  
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4.3. Inom vilket förhållande ligger grönområden till förskolan? Hur många  

allmänna grönområden finns det inom gångavstånd? Vilka typer av 

grönområden används inom gångavstånd? 

Respondenterna fick besvara hur förskolan ligger i förhållande till förskolan. Resultatet visar 

att samtliga ligger med ett gångavstånd mellan 0-30 minuter, med ett medelvärde på 15 

minuter och maxavstånd på 30 minuter.  

Respondenterna fick besvara på hur många allmänna grönområden det finns inom 

gångavstånd från förskolans verksamhet. Resultatet visar att 52,6 % har fyra eller fler 

allmänna grönområden inom gångavstånd från förskolan, resterande 47,4 % hade två eller tre 

allmänna grönområden inom gångavstånd från förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Svarsfrekvens för frågan ”Vilken typ av plats besöker ni utanför förskolans område?” Fler val 

gick att kryssa i, där parkmiljö och lekplats följt av skogsområde är de tre vanligaste grönområden som 

besöks. Därefter kommer gräsmatta, träddunge, vid vatten och sist annat. 

 

Respondenterna fick besvara vilka typer av allmänna grönområden som förskolan går till, 

vilket presenteras i figur 5. Resultatet visar att majoriteten går till lekplats, parkmiljö och 

skogsområde.  

Tre varierande naturmiljöer har olika funktioner och ger olika effekter på barn utveckling och 

lärande. Lekplatser kan tänkas ge begränsade valmöjligheter för barn att leka beroende på 

redskapen som finns medan skogsområden bjuder in till mer fri lek samt möjlighet för 

utforskning och aktivt lärande (The Green City 2015). Parkmiljöer kan uppfattas som 

lugnande och avslappnande miljö där flera strukturer möter varandra, till exempel grönstråk, 

blomsterplanteringar, skulpturer, djur, samt slutna och öppna ytor.  
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Kan det vara så att parkmiljö används för att ge barnen inblick i kulturlivet och sociala 

mötespunkter? Eller kan det vara att lekplats ger upphov till ett visst rörelsemönster där 

barnen själva bestämma vilka redskap de leker med i en strikt planerad miljö? Eller att 

skogsområden är öppen för barns utveckling av fantasiförmåga och kreativitet? Där alla tre 

typer av grönområden går i linje med läroplanens direktiv (Skolverket 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Kartan visar 
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Respondenterna fick genom öppen fråga själva besvara och skriva vilka grönområden inom 

undersökningsområdet som förskolan besöker. Resultatet på följande grönområden som 

förskolorna besöker är: Björket, Sommarstad, Egna hem, Blekedamm, Hjärtebacke, 

Tivoliparken, koloniområde (koloniträdgård), Lingenäset, Hemhultsområde, Näsbyfält, 

Brunnspark, motionsområde, lekplats och ankdamm (fig. 6). 

 

Resultatet som visar att förskolan har minst två till tre allmänna grönområden inom 

gångavstånd från förskolan ligger i linje med Boverkets uppmaning om att det ska finnas 

grönområden 300 meter från byggnad samt större sammanhängande grönstruktur 500 meter 

från byggnad (Boverket 2007). Resultatet underlättar för förskolan att kunna följa förskolans 

läroplan om att vara i både planerad miljö och naturmiljö och kan uppfattas som att det finns 

både tillgång och nåbar inom undersökningsområdet som kan stärkas genom kartan som 

presenterar grönområden som förskolorna besöker (fig.5). Kartan över grönområden förskolor 

besöker visar både större och mindre sammanhängande grönområden i planerad miljö och 

naturmiljö.  

Undersökningens syfte var bland annat att få reda på hur grönområdena ligger i förhållande 

till förskolan. Respondenter besvarade frågan vilket avstånd grönområdena ligger på i 

förhållande till förskolan och alla svarade i minuter och inte i meter alternativt kilometer.  Det 

blir därför svårt att räkna om minuter till meter eller km då det handlar om ett barns ben och 

inte en hastighet som en vuxen går i. Det borde stått angivelse i enkäten för att fått rätt enhet 

på avstånd till grönområden utanför förskolorna.  

Antalet grönområden inom gångavstånd från förskolan borde kopplats bättre till vilka typer av 

grönområden för att få reda på om förskolan endast har två grönområden med bara gräsmatta 

inom gångavstånd eller om det är en gräsmatta och en träddunge etc. Med syftet att se om 

förskolan kan uppfylla läroplanen inom gångavstånd till både planerad miljö och naturmiljö. 

Resultatet kan uppfattas som att det finns både tillgång och nåbar till grönområdena men det 

är svårt att tyda variationen utan en närmare kartanalys av grönområdena. Vid en intervju 

hade det gått att få ut mer information om variationen och kvaliteten av grönområdena som 

förskolan nyttjar. Eller precisera frågor kring grönområdena som förskolan går till i 

enkätundersökningen, vilket hade kunnat vara stärkande underlag till en kartanalys över 

grönområdena inom undersökningsområdet  
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4.4. Finns det ett samband mellan hur ofta förskolan är i ett grönområde 

och vilken typ av grönområden förskolan går till? 

Resultatet av korrelationsanalysen presenteras i tabell 1 som visar att inga av de sju 

korrelationerna var statistisk signifikanta. I allmänhet tyder resultaten på att den typen av 

grönområden inte visar relation med använgningsfrekvensen. En korrelation gjordes i IBM 

SPSS mellan insamlad data för att undersöka eventuella relationer mellan dem. Ett antal 

korrelationskoefficienter har beräknats bland nyckelvariabler som användes för att undersöka 

vilka grönområden förskolan använder utanför förskolans område, för att se om det fanns ett 

samband mellan typer av grönområden och hur ofta förskolan är i ett grönområde utanför 

förskolans område.  

 

Tab. 1. Korrelation mellan åtta variabler (N=19), visar ingen signifikans mellan variabler.  

 Parkmiljö Lekplats Gräsmatta Träddunge Skogsområde Vid vatten Annat 

Hur ofta 

förskolan är i 

ett 

grönområde 

utanför 

förskolans 

område 

-,317 ,247 -,436 -,521 ,103 -,059 -,142 

 

Det är svårt att beräkna sambandet och även om enkätundersökningen gav bra utdelning så 

återstår det ändå för litet n-värde för att det ska visas en signifikans. Om metoden tillämpats 

intervju hade det varit lättare att se ett eventuellt samband mellan hur ofta förskolan är ute och 

till vilka typer av grönområden förskolan går till då det funnits utrymme att precisera och få ut 

mer information genom följdfrågor. 

4.5. Slutsats 

I slutändan fungerar alla mål och planer som ett pussel för att kunna genomföra 

generationsmål som ska bidra till en bättre hållbar miljö och samhälle till nästkommande 

generationer (Naturvårdsverket 2013). Som ska implementeras redan i förskoleålder, för att 

väcka barns nyfikenhet och intresse för naturmiljö och naturmiljöfrågor (Skolverket 2010).  

Arbetets frågeställningar ska därför reflektera kommunens arbete kring att uppfylla miljömål 
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och läroplaner tillsammans med grönstrukturens betydelse för förskolans verksamhet och 

vilka grönområden som ligger i förskolans intresse inom undersökningsområdet.  

5. Utvärdering 

Resultatet visar att valet av enkät och frågeutformning som metod inte har uppnått 

förväntningarna av studiens frågeställningar i avsnitt 1.1. Detta baseras på att mycket av 

inkommande svar från enkätundersökningen har uteslutits från arbetets presentation av 

resultat och diskussion i avsnitt 4, då fler av frågorna inte varit relativt relevanta för att koppla 

till studiens frågeställningar. För en bättre frågeutformning hade resultatet varit mer 

användbart för en koppling till den kommunala grönstruktur planeringen vid en utvecklad 

metod och förbättrade enkätfrågor. För att öka värdet av viktiga frågor av framtida studier 

tillämpas denna utvärdering som presenterar ändringar och förslag på metodval.  

Frågor som hade varit av intresse för en liknande eller fortsatt studie av grönstrukturens 

betydelse för förskolans verksamhet är följande: Varför tycker förskollärare att grönstrukturen 

har betydelse för förskolans verksamhet respektive varför tycker förskollärare att 

grönstrukturen inte har betydelse för förskolans verksamhet? Hur och i vilket syfte nyttjas 

allmänna grönområden inom förskolans verksamhet? Vilka av de allmänna grönområdena har 

störst betydelse för förskolans verksamhet? Hur ser variationen av grönområden ut inom 

gångavstånd till förskolorna? Finns det ett samband mellan hur ofta förskolan är i ett allmänt 

grönområde och avståndet till grönområdet? Genom nya enfrågor är det lättare att koppla 

arbetets frågeställningarna till kommunens arbete med grönstrukturen och skolornas läroplan 

för att se sambandet mellan dessa variabler.  

Utvärdering av metodval borde regleras så att enkät kombineras med intervju och en 

kartanalys. Först kan en kartanalys tillämpas över undersökningsområdet för att få ett 

underlagsmaterial över grönstrukturens större och mindre grönområden och lekplatser samt 

variationen av grönområden. Kartanalysen kan sedan kopplas till Boverkets restruktioner att 

det ska finnas grönområde 300 meter från byggnad och större sammanhängande grönstruktur 

500 meter från byggnad.  

Därefter kan en mindre enkätundersökning skickas ut till alla förskolor inom 

undersökningsområdet, där enkätfrågorna bör vara utformade med konkreta frågor och 

svarsalternativ som berör syftet med undersökningen. Resultatet av enkätundersökning kan 

därefter kopplas och analyseras med kartanalysen.  
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För att till sist hitta specifika områden som kan anses som intressanta för en närmare studie 

med förslagsvis en intervju. Intressanta områden kan t.ex vara förskolor som bara har 

skogsområde inom gångavstånd, eller förskolor som bara har gräsmattor inom gångavstånd, 

eller förskolor som har varierade typer av grönområden.  

Att sist tillämpa intervju ger utrymme att ställa frågor som uppkommit under arbetes gång 

med både enkätundersökningen och kartanalysen, för att kunna få klarhet och svar på frågor 

som annars hade lämnats öppna.  
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Tack! 

 

Vill tacka alla förskollärare som medverkat i min enkätundersökning och för ert visade 

intresse, vill även rikta ett tack till er förskolechefer som jag varit i kontakt med för ert goda 

bemötande.  

Till sist vill jag rikta ett stort tack till Per Blomberg utvecklingsstrateg på C4-teknik 

(Kristianstad kommun) för att du tagit dig tid både genom inspiration och att komma med 

konstruktiv kritik. 
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6. Ordlista 

Landskapsstrategi: Strategi är tillför att kunna kartlägga hur ett genomförande ska gå till för 

att bevara och utveckla befintliga grönområden men även anlägga grönområden på potentiella 

platser.  

Grönstruktur: Sammanhållna grönområden och korridorer som binder dem samman. Allt 

grönt ingår i grönstruktur, inte odlingsmark med visst undantag.  

Grönområde: ”grönområde, reserverat område i form av park- och naturmark inom och i 

närheten av städer och tätorter, främst avsett för rekreation och friluftsliv.” (NE) 

Fysisk planering: ” verksamhet som syftar till att förutbestämma samhällets framtida 

handlande genom att avgöra hur mark och vatten skall användas i tid och rum.” (NE) 

Boverket:” central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet (till och med 2010 

under Miljödepartementet) för frågor om byggd miljö och hushållning med mark och 

vattenområden, fysisk planering och hushållning med naturresurser, byggande och boende.” 

(NE) 

Generationsmål: ”ett för svensk miljöpolitik övergripande mål att till nästa generation lösa, 

eller skapa förutsättningar för att lösa, stora miljöproblem utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (NE) 

Miljökvalitetsmål: ”nationella mål för att öka och säkerställa miljökvaliteten.”  Det finns 

idag 16 miljökvalitetsmål. (NE) 

God bebyggd miljö: Ett miljökvalitetsmål på nationell nivå.  

Biosfärområde: ”område med vilket syftet är att bevara biologisk mångfald och kulturarv, 

samtidigt som lokalsamhällets sociala och ekonomiska utveckling ska gynnas.” (NE) 

Grönplan: Kommunens eget ansvar att göra en grönplan, som är en vägledning inom 

grönstrukturen. 

Detaljplan: ”plan genom vilken samhället, efter prövning av vad som är lämpligt, styr hur 

mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas.”(NE) 

Översiktsplan: ”Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den moderna 
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översiktsplaneringen har två huvudsyften: dels att utgöra ett politiskt program för viktiga 

utvecklingsfrågor på lång sikt, dels att vara underlag vid detaljplanering och vid prövning av 

ärenden enligt olika lagar.”(NE) 

Hållbar utveckling: ” förutsätter långsiktighet och helhetssyn samt ett globalt perspektiv.” 

(NE) 

Miljöbalken: Lagstiftning som företräder miljörättens institutioner. Förkortas även MB. 

”bestämmelserna i MB syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 

och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” (NE) 

Plan- och bygglagen: Förkortas PBL, som är regler som kommunen ska följa med i form av 

planläggning av mark, vatten och byggande, enligt översikts- och detaljplan. (NE) 

Bostadsnära natur: Grönstruktur, grönområden i anknytning till bebyggelse.  

Korrelation: ”överensstämmelse, statistiskt samband || -en; -er” (synonymer.se). 

Signifikans: ”(i statistik) det att resultatet av en undersökning, ett experiment eller dylikt inte 

beror av slumpen || -en; -er” (synonymer.se). 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=överensstämmelse
http://www.synonymer.se/?query=samband
http://www.synonymer.se/?query=undersökning
http://www.synonymer.se/?query=experiment
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1. Databaser - Sökträffar 

Söksida Nyckelord Träffar Utvald artikel/avhandling 

Summon hkr  ”Grönstruktur” 

 

”fysisk 

planering” 

”Grönstruktur” 

2 

 

1 

”Regionens täthet och grönstrukturens 

potential: Det suburbana landskapets 

utvecklingsmöjligheter i en växande 

storstadsregion” 

Summon hkr ”Fysisk 

planering” 

62 ”Riskhantering och fysisk planering” 

Uppsök.libris.hkr.se ”Grönstruktur” 68 ”Arbete med grönstruktur i Skåne – Med 

begränsningar och förutsättningar för 

regional och kommunal 

grönstrukturplanering med Landskrona 

kommun som exempel” 

”Grönstruktur ur ett folkhälsoperspektiv” 

”Utmaningar gällande implementeringen 

av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

-Med exemplen trafikplanering samt urban 

grönstruktur” 

 

The Green City - - Natural playgrounds more beneficial to 

children 

Diva-portal - - "Att studera förskolebarns fysiska 

aktivitet", 
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8.2. Bilaga 2. Enkätundersökning - Blankett 
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