
Djursholms torg medborgardialog

Fokusgrupp förskola

Datum: 24 juni 2019
Plats: Telefonsamtal
Tid: 10.00-11.00
Antal medverkande: 1 förskolepedagog
Metod: Diskussion kring frågeställningar. 
Syfte: Fånga upp hur området används och 
upplevs av förskolepersonal ur ett 
verksamhets- och barnperspektiv med 
kvaliteter, brister och utvecklings möjligheter.

I samband med den planerade utvecklingen av 
Djursholms torg har ett antal olika dialogaktiviteter 
genomförts. Några har varit öppna för alla, andra 
har varit  riktade för att få perspektiv från en 
viss befolkningsgrupp eller aktör. För att få med 
barnperspektivet intervjuades en förskolepedagog och 
detta är en sammanställning av vad som framkom i 
samtalet.

Många kortare utflykter i närområdet
• Barnen gillar att känna igen sig med återkommande ut-

flyktsmål.
• Förskolan går ofta till ”Båtparken” vid äldreboendet på 

Danderydsvägen. Den ligger nära, är inhägnad och där får 
barnen möjlighet att möta andra barn.

• De går också ofta till stallet som ligger bredvid förskolan 
och Ösbyskogen som ligger i närheten. ”Vi brukar inte gå 
iväg så jättelångt”.

• Vid Ösbysjön matar de fåglar. Det är en frihet för barnen 
att gå på de små stigarna utan närvaro av trafik.

Skogen är en uppskattad lekmiljö för barnen
• Förskolan har nära till skogen. Den inbjuder till fri lek.
• Oftast väljer de skogen istället för längre utflykter, då den 

är enkel att ta sig till och möjliggör för utflykter oftare. 
• ”Det är bra träning för barnen att vara i skogen, att kunna 

leka där och känna sig trygga”. 
• Till skogen går de i gruppstorlekar som är hanterliga. 

Tar sig utanför förskolan nästan varje dag 
• Ibland tittar de på tåget och bommarna som går upp 

och ner eller på gaffeltrucken nere vid brädgården. Båda 
fascinerar barnen. 

• Ibland åker de på en tågresa med Roslagsbanan. Det 
tycker barnen är spännande. Det är mer resan som är 
målet än slutdestinationen. 

• Ibland går de till biblioteket. Det är en ganska lång 
promenad, ca 45 min i barnens takt. Biblioteket anordnar 
ibland teater. ”Det är bra att det finns i närmiljön”.

Målen inte viktigast utan promenaden och samtalen
• Promenaden är viktig, att det sker i barnens takt och efter 

deras intresse. Med yngre barn tar de med vagnar och 
några får gå bredvid. 

• Trafiken är inte så farlig i området, den är inte ett problem. 
Det är tiden det tar att gå som sätter begränsningen. På 
Danderydsvägen är det mycket trafik och där går de sällan.

Mer aktiviteter skulle göra Samsöparken attraktivare
• Just den här förskolan använder inte centrum i någon 

större utsträckning, men går däremot till biblioteket. I 
samband med biblioteksbesöken skulle de kunna tänka sig 
att även gå till Samsöparken om den erbjöd mer aktiviteter.

• ”Tänk att kunna flytta ut teatern från biblioteket och ha den 
i Samsöparken. Det skulle vara jättebra”.

• De tycker att det skulle kännas otryggt att röra sig längs 
kajkanten med barnen med risk att någon ramlar i vattnet. 
Sådana längre utflykter är personalkrävande.

• En ny båtpendel skulle kunna vara intressant. ”Att kunna 
utnyttja vattnet och komma ut”.

Barn tycker om att flytta saker och skapa själva
• Barnen gillar när det skapas rum, t. ex. hålrum skapade 

med växter.
• Balansgång och banor är roliga för barn, gärna vindlande 

mellan buskage.
• Barnen gillar att utforska balansen, utmana sig och prova 

att ta sig fram.
• De älskar vatten, extra mycket om det rinner till olika 

nivåer, porlar och låter och att kunna köra en barkbit i 
vattnet. ”Sand och vatten är det bästa”.

• Det är roligt med träd och buskar som barnen kan plocka 
saker ifrån t. ex. ekollon, kastanjer och kottar. Att kunna äta, 
samla, sortera upp och leka med.

• Spänger av breda trästockar som på Ekebyskolan är roligt 
att gå på för barnen och de är fina.

• På förskolan gillar de naturmaterial.

DANDERYDS
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Foto: Hildevägens förskola, en förskola i Djursholm.


