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Sammanfattning 
 

I föreliggande uppsats visas hur en förskolegård kan utformas efter den 

pedagogik som bedrivs inom Lek, Odla, Väx! på Rosendals Trädgård i 

Stockholm. Lek, Odla, Väx! är en odlingspedagogisk verksamhet som vänder 

sig till förskolegrupper med barn i 5-årsåldern. Den har utvecklats och bedrivs 

av Klara Palerius, Eva Svennson och Anneli Johansson.  

     Designförslaget är i första hand anpassat efter de förutsättningar som finns 

på Wij förskola i Ockelbo, men det är samtidigt tänkt att de enskilda 

komponenterna ska vara lätta att upprepa på andra förskolegårdar. Resultatet 

visar på hur en Lekträdgård kan formges, anläggas och skötas i enlighet med den 

pedagogik och det upplägg som används inom Lek, Odla, Väx!  

     Designförslaget har utvärderats med hjälp av delar av förskolans personal 

och rektor. Utvärderingarna visar att designförslaget är genomförbart både vad 

gäller ekonomiska och personalmässiga resurser. Utvärderingen visar också att 

personal och rektor är positiva till de pedagogiska idéerna och Lekträdgårdens 

utformning. 
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Först och främst vill jag tacka Klara Palerius och Eva Svensson för att jag fått 

följa ert arbete på Lek, Odla, Väx! Tack också för all den energi och uppmuntran 

jag fått av er under arbetet med uppsatsen. 

 

Vidare vill jag rikta ett varmt tack till Anna Lenninger, landskapsarkitekt, för 

att du gav mig möjlighet att bolla mina idéer kring designen av Lekträdgården 
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Bakgrund 
 

Varför utomhuspedagogik? 

 

Förankrad kunskap 

Utomhuspedagogik är ett begrepp som använts de senaste decennierna. Ett försök 

till definition har gjorts av Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski i 

Utomhuspedagogik – Boklig bildning och sinnlig erfarenhet (1997). De menar att det som 

kännetecknar den utomhuspedagogiska lärandeprocessen är att den, utöver att den 

sker utomhus, kretsar kring samspelet mellan handling och upplevelse: ”En förening 

av känsla, handling och tanke utmärker utomhuspedagogikens starkt pragmatiska, 

handlingsorienterade bildningsperspektiv.” (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.51). 

Särskild vikt läggs därmed vid den sinnliga erfarenheten och en anknytande 

fördjupande reflektion.  

     Begreppet handling kan förklaras och kompletteras med begreppet aktivitet; det 

vill säga att barnet handlar och är aktivt. Biljana C. Fredriksens studier visar att 

”[d]et är genom rörelser och olika former av aktiviteter som barnen kan skaffa sig 

kroppsliga erfarenheter”.(Fredriksen, 2015, s.117) Fredriksen menar att barnen tar sig 

an rum, material och miljöer med hela sina kroppar och skapar på så vis erfarenheter 

som är grundläggande för det livslånga lärandet (ibid, 2015). Dahlgren och 

Szczepanski menar att dessa aspekter ges stor betydelse inom utomhuspedagogiken: 

"Helhetsupplevelse, tematisk integration och direktkontakt mellan den lärande och 

föremålet för lärandet, utgör centrala aspekter av utomhuspedagogikens identitet.” 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.50). Den handlingsinriktade pedagogiken utgår 

från och anpassas efter praktiska situationer och miljöer. Genom detta sätt att 

uppleva skapas ett inlärningsflyt som motiverar och väcker lust att lära mer.   

     Utemiljön är utifrån detta en god inlärningsmiljö som erbjuder spänning och 

problemkomplex i en svårighetsgrad som hela tiden anpassas efter upplevelsen av 

den. Eftersom utemiljön präglas av förändring, organiska former och i över huvud 

taget en sensorisk rikedom som är mer svåråtkomlig inomhus bidrar utemiljön till en 

ökad interaktion mellan individen och dess omgivning. Genom att inlärandet hela 

tiden förs i samspel med samtliga sinnliga intryck förankras kunskapen i kroppen på 

ett djupare plan än om barnet endast får höra eller endast se föremålet de ska lära sig 

om.  

     För att kunna tillgodose sig den yttre stimulans som naturen ger behöver barnet 

dessutom få möjlighet att reflektera över den förmedlade kunskapen. Dahlgren och 

Szczepanski menar att det är genom denna reflektion som kunskap förankras 

djupare: ”Utomhuspedagogik som reflekterat kunnande blir en yttre aktivitet som 

leder till en inre aktivitet, dvs. ett görande som blir till ett tänkande kring görandet 

genom reflektion i handling.” (ibid, s.52) Reflektioner hjälper till att analysera 

sinnesintrycken och är enligt detta perspektiv lika viktiga som själva 

kunskapsinhämtandet.  
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     Ett annat centralt begrepp hos Dahlgren och Szczepanski är mångfald. Uterummet 

erbjuder en mångfald av sinnesintryck vilket gör att det kommunicerar med och 

stimulerar alla sinnen. Dessutom åberopas inom utomhuspedagogiken en mångfald 

vad gäller metoder för att tolka och analysera de processer och fenomen man möter i 

utomhusmiljön.  

 

I en direktupplevd undervisnings- och inlärningssituation, i sitt rätta 

sammanhang och på sin rätta plats, finns sinnesupplevelser av lukt, doft 

och stämningar som inte skalats bort, vilket ofta sker i den symboliska 

beskrivningen. Utomhuspedagogiken ger möjligheter till lärande av 

verkligheten, som genom sina många exempel kan identifieras och 

definieras (ibid, s.51) 

 

Den mångfald av intryck och uppslag som naturen erbjuder återspeglas i en välvilja 

till ämnesöverskridande inlärning. Inom utomhuspedagogiken arbetar man således 

hellre efter teman än de traditionella skolämnena. Denna öppna inställning verkar 

gynnande för nya perspektiv och annorlunda frågor. Den utomhuspedagogiska 

metoden möjliggör en naturlig mötesplats för olika former av kunskap.  

 

Hälsa och utveckling 
 Det finns många studier som pekar på naturens hälsofrämjande aspekter. Inte minst 

är det mängden och omfattningen av stress- och utmattningsrelaterade 

sjukdomstillstånd som påverkas av vistelse i naturliga miljöer (Ulrich, 1999 och 

Kaplan & Kaplan, 1994). Szczepanski sammanfattar resultatet av flera olika studier 

gjorda under flera års tid: ”Naturen avlastar, koncentrationen blir bättre, den 

spontana uppmärksamheten ökar. Vi blir piggare, lugnare, mindre konfliktbenägna 

och uppenbarligen friskare när vi så att säga återvänder till naturen.”(Szczepanski, 

2007, s. 23). En av de studier som bidrar till detta resultat genomfördes i Linköpings 

kommun år 2002- 2004. Studien visade att elever i förskoleklass till och med årskurs 6 

som fick ta del av utomhuspedagogisk verksamhet under 15 studiedagar under ett 

läsår hade sänkta halter av stresshormonen salivcortisol och cortisol samt upplevde 

sig ha mindre stress. Slutsatsen av studien var att ”kopplingen mellan hälsa och 

utomhuspedagogik skulle kunna utgöra en frisk- och hälsofrämjande faktor i skolans 

lärmiljö” (ibid, s.25). Hur och hur mycket barn vistas utomhus är av central vikt för 

förskolebarns hälsa och fysiska och psykiska utveckling. Barn i förskoleåldern i 

Sverige spenderar enligt en studie (Grahn, 2007) sin största andel utomhustid på 

förskolegården. Detta medför att de hälsomässiga förtjänster som vistelse utomhus 

för med sig till stor del kommer barnen till del på förskolegården. 

     Barns fysiska och psykiska utveckling påverkas av vilka miljöer de vistas i. 

Naturmiljöer erbjuder stora fördelar för den utvecklingen jämfört med 

inomhusmiljöer, eftersom de i högre grad stimulerar barnet på flera nivåer. 

Hjärnforskaren David Ingvar pekar på vikten av vistelse utomhus, speciellt för den 

åldersgrupp som förskolan arbetar med;  
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Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras 

av det flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. Vi 

behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus 

t.ex. i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och 

färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är 

beroende av denna särskilda stimulans som naturen erbjuder. Särskilt i 

åldrarna 3-6 år då energiflödet i den mänskliga hjärnan är som störst.  

(ur K. Grönvall i Dahlgren & Szczepanski, 1997, s.19) 

 

Även pedagogernas hälsa kan främjas genom utomhuspedagogiskt arbete. I en 

studie som jämfört Friluftsfrämjandets Ur-och Skur-förskolor med kommunala 

förskolor som inte bedriver utomhuspedagogisk verksamhet är antalet sjukdagar 

mycket större hos de kommunala förskolorna (Dahlgren & Szcerpanski, 1997). Detta 

påverkar i förlängningen inte bara barnens hälsa utan också pedagogernas och 

föräldrarnas hälsa och vidare samhällsekonomin. Fler sjukdagar kräver större 

ekonomiska insatser från samhället både i det korta perspektivet och i det långa. Om 

pedagogerna känner större tillfredsställelse med både sin fritid och sitt arbete 

minskar detta risken för stress, utmattning och depression. De amerikanska 

forskarna Kaplan och Kaplan (1994) menar att vistelse i naturlandskap leder till 

högre tillfredsställelse med både arbete och fritid. Naturliga miljöer är, enligt deras 

slutsats, vilsamma för människan medan artificiella miljöer kräver högre 

koncentration vilket kan leda till stress och utmattning (Kaplan & Kaplan, 1994). 

 

Förskolegårdars karaktär 
Förskolegårdar kan se ut på många olika sätt och ha olika förutsättningar för barns 

möjlighet till en givande vistelse utomhus. Hur de är designade spelar stor roll. 

Genom flera tvärvetenskapliga studier gjorda på förskolor runt om i Sverige har man 

kunnat klarlägga att barn som vistas på gårdar som är strategiskt uppdelade i olika 

områden, har grönska och natur samt tillåter olika former av utomhusaktivitet har 

mer utvecklade motoriska färdigheter samt högre koncentrationsförmåga än barn 

som vistas på naturfattiga förskolegårdar (Grahn, 2007). Barn på naturrika gårdar, 

alltså gårdar med uppvuxna träd, lummiga buskage, naturmaterial på delar av 

marken samt kuperad mark rör sig 20 % mer även om de är ute under lika lång tid. 

Exponering för skadlig solstrålning minskar dessutom med 40 % tack vare täckande 

trädkronor (ibid). En studie genomförd i Stockholmsområdet samt Väst- och 

Sydsverige visar att barn på naturrika förskolegårdar har bättre fysisk förmåga vad 

gäller balans, vighet, koordination, snabbhet och uthållighet än barn som vistas på 

naturfattiga förskolegårdar (ibid).  

     Eftersom att förskolegården i många fall är den enda utomhusvärld barnen får 

leka i under veckodagarna bör den ges stor betydelse. En välplanerad förskolegård 

kan i kombination med utomhuspedagogiskt arbete bidra till friskare, starkare och 

lugnare barn som dessutom har lättare att lära och tillgodogöra sig kunskap. 
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Utomhuspedagogiken ger inte bara långsiktig och förankrad kunskap utan verkar 

alltså också ur dessa perspektiv hälso- och utvecklingsfrämjande.  

 

Natur- och miljöinsikt 
Inom utomhuspedagogik tillåts barn uppleva utemiljön på ett sätt som gör att den 

engagerar både kropp och psyke. De känslomässiga upplevelserna skapar en relation 

till platsen och miljön. Detta leder till att det skapas en förankring i och trygghet till 

den specifika platsen och till utemiljön i stort. I förlängningen innebär denna 

förankring att man också bryr sig om utemiljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Jag 

menar att denna aspekt är, och kanske kommer att vara i ännu högre grad i 

framtiden, av mycket stor vikt. I vår tid då miljö- och klimatproblematiken inte 

längre bara är framtida hot utan högst påtagliga krävs en djupare kunskap om 

naturen. EU menar att det är av demokratisk betydelse att allmänheten får större 

kunskap om naturvetenskap, då det enligt EU är centralt för att kunna delta mer 

aktivt i miljödebatten (Julin, 2007). Ett av målen med utomhuspedagogiken är att den 

ska hjälpa barnet att få en närmare relation till naturen. På så vis kan den också bidra 

till att forma en generation som är mer förankrad, dels kunskapsmässigt men också 

emotionellt, i naturen och miljön (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 

Naturskyddsföreningen menar att utomhuspedagogiskt arbete i naturmiljö ”kan öka 

elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för 

samhällets hållbara utveckling.” (Naturskyddsföreningen, 2015).  

 

Förskolan, utevistelsen och politiken 
 

Bristande kunskap hos beslutsfattare 
Det finns vissa problem när det handlar om hur förskolegårdar behandlas i vår tid. 

Till stor del bottnar problematiken i beslutfattares okunskap om vikten av en sund 

utemiljö för barns lärande och välbefinnande. Naturskyddsföreningen som arbetar 

med utomhuspedagogik runt om i Sveriges skogar och skogsområden, ser stora 

problem i hur naturområden betraktas av politiker på kommunnivå. De menade 

2011 att inga kommuner hade kartlagt vilka naturområden barnen och skolorna i 

kommunen hade behov av. ”Kommunpolitikerna har med andra ord inte tillräckliga 

underlag när de ska fatta beslut om skötsel eller exploatering av dessa 

naturområden.” (Naturskyddsföreningen, 2011) Anna Lenninger och Titti Olsson 

belyser i Lek äger rum (2006) det problematiska i hur barns utemiljöer för lek och 

lärande hanteras. Barn som grupp är en mångsidig samhällskategori som socialt och 

politisk kan betraktas som maktlös. Lenninger och Olsson menar att ”Barn behöver 

starka talespersoner, men sådana saknas idag, FN:s barnkonvention till 

trots.”(Lenninger & Olsson, 2006, s.9).  
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Bristande kunskaper hos pedagoger och allmänheten 
Det är inte bara politiker som har bristande kunskap om barns utomhusmiljöer och 

hur dessa kan användas. Inom skola och förskola finns idag stora brister vad gäller 

användandet av utemiljön i undervisningen. Inom förskolan till och med årskurs 6 i 

grundskolan visar studier gjorda i Sverige att 20-25 procent av pedagogerna inte 

klarar av att genomföra utomhusaktiviteter inom biologiundervisning, alltså ett 

ämne som torde ha en given plats i utemiljön. Detta till stor del på grund av brist på 

lämpliga områden för aktiviteterna (Szczepanski, 2007). Dahlgren och Szczepanski 

(1997) menar att ”Om inte dagens miljömedvetenhet i ’kompostmodernismens’ anda 

ska bli en retorisk parentes, måste vi utöka sådana pedagogiska aktiviteter som 

synlig- och tydliggör våra relationer med landskapet.” (s.17).  

     Författarna till antologin Utomhuspedagogik som kunskapskälla visar dock att det 

finns pedagogiska resurser att ta tillvara på i det kringliggande landskapet, oavsett 

om förskolan eller skolan är placerad i stads- eller landsbygdsmiljö. De menar att det 

är viktigt att använda de bitar av natur som finns nära till hands och se utemiljön 

som ett läranderum oavsett om det består av en storskog eller bara lite sly och ogräs 

(Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007).  

 

Lek, Odla Väx! 
 

Grundande och framväxt 

2011 togs initiativet till ett odlingsprojekt för förskolebarn på Rosendals Trädgård i 

Stockholm av trädgårdsmästaren Anna-Karin Hughes och verksamhetsansvariga 

Tin-Tin Jersild. Att bedriva pedagogiska odlingsprojekt på Rosendals Trädgård 

stämmer väl överrens med stiftelsens filosofi: ”[…] Rosendals Trädgård – en plats 

där odlingskunskap och konsthantverk korsbefruktar varandra och där 

samhällsansvaret balanserar i vågskålen mellan hållbarhet och njutning”(Johansson, 

Palerius & Svensson, 2015, s.6). Två medarbetare på Rosendals Trädgård, Klara 

Palerius och Eva Svensson, utformade det pedagogiska materialet för de 

ursprungliga fyra träffarna och projektet fick namnet Lek, Odla, Väx! som jag 

fortsättningsvis hänvisar till som LOV. Publikationen med samma namn hänvisar jag 

till som Lek, Odla, Väx! (2015). Den huvudsakliga åldersgruppen för projektet har från 

början varit förskolebarn i 5-årsåldern, vilket fortfarande är fallet. De första 

förskolegrupperna kom till trädgården 2012 och Palerius och Svensson har sedan 

dess genomfört träffarna med barnen (Johansson et al., 2015). De ursprungliga fyra 

träffarna utvecklades och blev till sex träffar som är utspridda under ett kalenderår. 

Hittills har mer än 300 förskolebarn från Stockholms förorter fått vara med och odla, 

sjunga och leka i Lekträdgården (Rosendals Trädgård, 2015). LOV tar stöd i läroplanen 

för förskolan och ger barnen möjlighet att skapa de relationer till natur och ekologi 

som läroplanen efterfrågar (Johansson et al., 2015). 
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LOVs struktur 

På ett av odlingsfälten på Rosendals Trädgård har man skapat en unik 

utomhuspedagogisk miljö som kallas Lekträdgården. Platsen erbjuder genom dess 

utformning möten mellan barnen och kultur, natur, klimat och landskap. Det är en 

utemiljö som framför allt fokuserar på trädgård, men som dessutom erbjuder alla de 

positiva egenskaper som naturliga utemiljöer i sig rymmer.  

     Palerius och Svensson har utarbetat ett sätt att arbeta med barnen som framför allt 

kretsar kring upplevelse. Den pedagogiska metoden ”[…]bygger på idén om att ju 

fler sinnen som är inblandade, desto större möjlighet att det som förmedlas blir till 

ett bestående minne.” (Johansson et al., 2015, s.6). Fascination och impulser från 

barnens sida tas med andra ord i beaktande och får styra i hög grad, inom de ramar 

som träffarna tillåter. Både lek och arbete ryms i träffarna och bemöts med allvar och 

glädje. Med trädgården och odlandet som grund är pedagogiken 

ämnesöverskridande i enlighet med de utomhuspedagogiska principerna. 

Trädgården blir ett tacksamt pedagogisk verktyg som både bidrar till nya roller i 

barngrupperna och utveckling på det personliga planet. ”Genom leken och odlandet 

ges de möjlighet att växa, både som enskilda individer och som 

samhällsmedborgare” (ibid, s.63). Den är därmed också i hög grad lyhörd inför 

barnens individualitet och egna utveckling. 

 

      

  

Figur 1. Lekträdgården på Rosendals Trädgård. Av Nadia 

Nörbom, copyright Rosendals Trädgård, 2015 
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Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att visa hur Wij förskolas förskolegård i Ockelbo kan 

anpassas och formges för att ge personalen möjlighet att arbeta med det pedagogiska 

materialet Lek, Odla, Väx! (2015) inom den ordinarie verksamheten.  

 

Frågeställningar 
 

Vilka komponenter måste finnas i trädgården som skall användas för LOV-

inspirerad verksamhet? 

Vilken typ av plats skall man utgå från för att skapa en trädgård där pedagogerna 

kan arbeta inspirerat av LOVs verksamhet? 

Hur kan dessa komponenter utformas och skapa en helhet?  

Hur kan trädgården utformas och anläggas på ett resurssnålt sätt? 

Hur upplevs designförslaget av pedagogerna på Wij förskola? 

Hur ser möjligheten ut för att bedriva pedagogiskt arbete utifrån Lek, Odla, Väx! 

(2015) på en förskolegård? 

 

Metod och material 
 

Det är framför allt tre typer av material som jag har utgått från under mitt arbete. 

Den pedagogiska utgångspunkten för mitt arbete har varit den verksamhet som 

bedrivs inom ramarna för LOV. Under våren 2015 släpptes boken Lek, Odla, Väx! En 

pedagogisk handbok från Rosendals Trädgård där Palerius och Svensson tillsammans 

med projektledaren Anneli Johansson beskriver projektet och alla träffarnas 

pedagogiska upplägg och innehåll. Handboken är enkel och konkret och samtidigt 

omfattande och utförlig. Genom att ta del av publikationen kan en pedagog förstå 

hur träffarna är upplagda, varför de har det innehåll de har och hur man kan arbeta 

utifrån publikationen. Materialet är fritt och inbjudande och öppnar upp, inte bara 

för barnens kreativitet och lekfullhet, utan även för pedagogernas. Genom 

publikationen kan fler förskolor ta del av det pedagogiska material som utgör 

grunden för varje träff. Tanken med skriften är att nå fler barn och pedagoger än de 

som har möjlighet att medverka i verksamheten på Djurgården. 

     Vid sidan av denna skrift har jag själv varit på plats och deltagit i träffarna. Jag har 

medverkat vid årets sex träffar och upplevt det pedagogiska arbetet så som det finns 

beskrivet i Lek, Odla, Väx!(2015). Jag har på så vis kunnat bilda mig en fördjupad 

uppfattning av verksamheten såsom den bedrivs. Detta har varit ett värdefullt 

komplement till publikationen. Observationsverksamheten har också sträckt sig till 

noggranna undersökningar av förskolegården i Ockelbo så som den ser ut idag, hur 

den används och dess för- och nackdelar. 
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      Ett tredje underlag består av utvärderande intervjuer med förskolepedagoger och 

förskolans rektor där designen och studiens övriga resultat diskuterats. Dessa har 

inte minst varit värdefulla för min bedömning av projektets genomförbarhet. 

     I övrigt har jag funnit stöd i sekundärlitteratur och forskning som kretsar kring 

frågor om barn, utemiljöer och hälsa, utomhuspedagogik m.m. I första hand har jag 

utgått från de studier och metodiska resonemang som man finner i Dahlgrens och 

Szczepanskis gemensamma och enskilda arbeten.  

 

Avgränsningar 
 

Uppsatsen strävar efter att ge svar på hur en förskola kan arbeta med det 

pedagogiska materialet Lek, Odla, Väx! (2015) och hur förskolegården kan förändras 

för att ge bra förutsättningar för ett sådant arbete. Fokus ligger på att möjliggöra för 

en pedagogisk metod och ett pedagogiskt arbete. Barnens möjlighet till lek berörs då 

och då eftersom att leken har en stor del i pedagogiken, men uppsatsen koncentrerar 

sig inte nämnvärt på barns möjlighet till och behov av lek. Utemiljön formges 

framför allt för att uppfylla de behov pedagogiken ställer och de behov barn och 

pedagoger kan ha i arbetet med den odlingspedagogiska verksamheten.  
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Resultat 
 

Resultatet av studien kommer att presenteras i olika delar. Först presenterar jag 

kortfattat det pedagogiska materialet LOV som designförslaget utgår från och bygger 

på. Därefter presenterar jag vilka delar som måste finnas i en anpassad trädgård för 

att förskolan skall kunna arbeta med LOV, samt vad som krävs av den plats där 

trädgården skall anläggas.  

     Platsen som motsvarar dessa krav och som jag designat utifrån presenteras sedan 

så som den ser ut idag med beskrivande text, bilder samt tomtkarta över 

förskolegården.     

     Därefter följer designförslaget i form av en planritning. Planritningen presenteras 

sedan uppdelad i fem delar med illustrationer samt beskrivande text med motivering 

till de val jag gjort och förslag på hur förskolan kan använda de respektive delarna. 

Efter detta presenteras förslag på hur trädgården kan anläggas och skötas.  

     Pedagoger och rektorn från den berörda förskolan har utvärderat designen och 

mina idéer om anläggning och skötsel, vilket presenteras sist i resultatdelen.  

  

Träffarnas utformning och innehåll 
 

Träffarnas upplägg 
Varje träff har av LOV utformats enligt en återkommande struktur som kan 

sammanfattas i sju delar. Jag kommer nu att redogöra för varje del med en kort 

beskrivning.  

 

Hälsa välkommen och skriva namnlappar 

Varje träff inleds med att alla samlas i ring där barn och pedagoger får komma nära 

och hälsa varandra välkomna. Barnen och pedagogerna får då känna varandra på 

pulsen, vilket ger bra förutsättningar för samarbete under resten av träffen.  

 

Gräva 

Träffens första aktivitet är grävning. Detta görs på en för ändamålet avsedd plats 

som kallas Grävgropen. Här står spadarna redan redo i ring. Att gräva är något som 

alla barn känner till och att inleda med välbekant aktivitet ger en trygg start som 

dessutom får igång kroppen. Efter en stund stöter en spade i något hårt – skattkistan! 

När det är tjäle i marken hittas skattkistan gömd någonstans i Lekträdgården istället.  

 

I skattkistan 

Skattkistan är en låda som på förväg grävts ner. Den tas med till Stubbringen eller 

Växthuset och öppnas av pedagogerna och barnen tillsammans, ofta under mycket 

stor förväntan. Kistans innehåll knyter an till träffens tema. Tankar och funderingar 

väcks kring innehållet och denna nyfikenhet är viktig för att hålla liv i träffen. 
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Sång och lek 

Det tematiska innehållet i skattkistan gör det lätt att glida över till träffens sång och 

lek, som också de är utformade efter det aktuella temat. Denna stund äger rum 

antingen i och runt Stubbringen eller i Växthuset. Här förvandlas både barn och 

pedagoger. Man lever sig tillsammans in i träffens tema och blir frön, ingredienser i 

en gryta eller delar av en kompost. Till varje träff finns en sång komponerad av 

Svensson. 

 

Matstund 

Maten äts ute tillsammans eller i Växthuset om vädret är för ruskigt. Om det är lunch 

eller mellanmål som intas kan anpassas till när under dagen förskolan väljer att hålla 

träffen, men att man delar en måltid är en viktig del av helhetsupplevelsen. Under 

matstunden flödar barnens tankar, reflektioner och berättelser mer fritt. 

Komposthinken för matrester påminner dessutom om vår delaktighet i naturens 

kretslopp. 

 

Dagens trädgårdsarbete 

Efter matstunden delas barngruppen in i två mindre grupper. Eftersom 

pedagogernas uppmärksamhet koncentreras till färre individer är det lättare att följa 

barnens impulser vilket är en viktig aspekt av Svenssons och Palerius pedagogiska 

metod. Träffens trädgårdsarbete innehåller två olika moment som är anpassade efter 

det aktuella temat. Dessa moment bör vara väl förberedda så att man kan lämna rum 

för tankar och idéer som kommer från barnen och inte praktiska omständigheter. Det 

är över huvud taget viktigt att träffens olika moment flyter på smidigt. Arbetar man 

med en mycket liten grupp kan man låta alla få göra de två olika momenten 

tillsammans utan att dela upp gruppen. 

 

Avslutning 

Varje träff avslutas med en serie qigong-inspirerade rörelser som hjälper barn och 

pedagoger att samla sig och landa i den egna kroppen. Rörelsen är enkel och 

repetitiv och blir en tydlig och lugnande avslutning för träffen. 

 

Träffarnas teman 
LOV:s pedagogiska verksamhet är utvecklad för att rymma sex träffar utspridda från 

vår till vinter. Jag kommer nu att kortfattat redogöra för respektive av de sex teman. 

För mer ingående beskrivningar hänvisar jag till skriften Lek, Odla, Väx! (2015). 

Kompletterande material med förslag på variationer av träffarna finns också att 

hämta på rosendalstradgard.se/lekodlavax. Det kompletterande materialet kan ge 

inspiration för de förskolor som kanske vill utöka antalet träffar under året. Varje 

förskola har ju självklart möjlighet att, inspirerat av strukturen i LOV, arbeta ut ett 

delvis eller helt eget pedagogiskt program efter sina förutsättningar. Årstidens och 

platsens unika egenskaper samt barnens behov och idéer bör dock vara styrande för 

utformningen. Träffarnas teman utgår från årstiden och vad som under den rådande 
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perioden sker i trädgården och naturen. De sex träffarnas tematik bidrar således med 

en tydlig och överskådlig struktur som det är enkelt att återkomma till. Utifrån detta 

perspektiv är de sex träffar som utformats av Svensson och Palerius lämpliga 

förebilder. 

 

Knopp & jord 

Första träffen har tema knopp och jord. I Skattkistan finns vid detta tillfälle olika 

sorters knoppar. Också dagens sång och lek kretsar kring knoppar. Träffens 

trädgårdsarbete består dels i en vårvandring på jakt efter knoppar och annat 

intresseväckande, dels vad som kallas jord på prov. Här blandas jord, sand, lera, 

kompost och vatten i pet-flaskor och resultatet undersöks och analyseras av barnen.  

 

Frö och sådd 

Träffen kretsar kring frön och sådd. I Skattkistan finns olika sorters frön. Sången och 

leken förkroppsligar sådden. Träffens trädgårdsarbete består av sådd av frön i 

sålådor och därefter får barnen fylla skottkärror med kompost och köra till 

odlingsbäddarna. Där vänds det ner av barnen med spade eller grep.  

 

Plantera 

Träffens tema kretsar kring små plantor och plantering i jord. I Skattkistan finns 

bambupinnar och snören. Sången och leken förkroppsligar planteringens olika 

moment och växtens växande. Träffens trädgårdsarbete är dels utplantering av 

småplantor i odlingsbäddarna, dels trädgårdsvandring med förstoringsglas där fynd 

kan samlas i en korg eller bara förundra i stunden.  

 

Skörda och smaka 

Fokus för träffen är skörd. Nu skördas de grönsaker som växer i odlingarna. 

Skattkistan innehåller ätliga växter med olika smaker. Leken är en grytlek med 

tillhörande sång. Båda grupperna går på skördevandring och sedan samlas allt och 

dukas upp till skördefest! 

 

Kompost 

Träffen kretsar kring kompost, maskar och avfall. Skattkistan innehåller olika sorters 

skräp som barnen får sortera. Sedan leks en kompostlek. Trädgårdsarbetet består 

dels av att riva bort växtmaterial och lägga en kompost, dels kreativt skapande av 

trädgårdsmaterial.  

 

Vintervila 

Temat för träffen är vila. Träffen har en lite annan uppbyggnad än de övriga och 

rymmer högtidlig vandring med marschaller, vinterbal, klanginstrument, sagostund, 

fest med äppelmust och choklad samt önskningar till önsketrädet. Tid för reflektion 

över alla träffar ryms också innan det är dags att säga tack och hej då till varandra för 

det gångna trädgårdsåret. 
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LOV flyttar till förskolan 

Vilka komponenter måste finnas i trädgården som skall användas för LOV-

inspirerad verksamhet? 

För att kunna följa den ovan beskrivna strukturen krävs vissa fasta inslag i 

trädgården. Flera av funktionerna används vid varje träff och har centrala roller i 

träffarnas utformning och fungerar samtidigt som samlingspunkter. Detta bidrar till 

en överskådlighet och i förlängningen en trygghet i platsen. Efter att barnen 

medverkat vid de första träffarna känner de väl till vilka moment som görs på vilken 

plats och kan förhålla sig till den struktur som de fasta funktionerna ger. Jag har 

noga övervägt de olika funktionerna och vilka platser som kan erbjuda dem. Min 

utgångspunkt för detta urval har varit både mina observationer av LOV:s 

verksamhet på plats i Rosendal och genom pedagogiken såsom den beskrivs i Lek, 

Odla, Väx! (2015). Jag har identifierat sex essentiella inslag som tillsammans utgör 

platser för funktionerna. Dessa bör finnas med i förskolans Lekträdgård och de har 

varit ledande för min övergripande utformning av trädgårdens olika delar. 

 

 Huset: Fungerar som samlingsplats, matplats och rum för ateljéverksamhet. 

Dessutom kan det användas vid Vinterträffen för sagostund. Huset gör att 

verksamheten i Lekträdgården inte blir lika känslig för dåligt väder, eftersom att 

huset erbjuder skydd i form av väggar och tak.  

 Stubbringen: Samlingsplats för öppnandet av skattkistan, plats för sång och lek 

samt kan fungera som matplats. 

 Qigongplats: Används under avslutningen av varje träff. Kan också användas vid 

Vinterbalen under sista träffen. Det är en lugn och trygg plats. 

 Odlingarna: Odlingsyta för alla grönsaker och blommor. Behöver rymma alla de 

grödor som förskolan vill odla och samtidigt vara behändig för både barn och 

pedagoger att arbeta med. 

 Grävplats: Jordyta för grävning där skattkistan hittas vid de flesta träffarna. 

Jorden skall vara lätt och behändig för barnen att gräva i. 

 Inhägnad: Gör att barnen kan hålla fokus inom Lekträdgården. Blir extra viktigt på 

förskolegården. En inhägnad bidrar också till att pedagogerna kan känna sig 

trygga och fokuserade. 

Vilken typ av plats skall man utgå från för att skapa en trädgård där 

pedagogerna kan arbeta inspirerat av LOVs verksamhet? 

Genom studier av LOVs verksamhet samt tidigare forskning om design av 

förskolegårdar och andra gröna ytor för barn har jag slagit fast några centrala 

egenskaper som platsen för Lekträdgården bör uppfylla. Den forskning som legat till 

grund för detta är Grahn (2007) och Lenninger och Olsson (2006) som pekar på 

vikten av god planering av utomhusytor för barn. De studier som gjorts av Grahn 

lyfter fram vissa nyckelelement vilka jag har inkorporerat i min lista på egenskaper. 
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Vidare har jag tagit hänsyn till Ulrich (1999) och Kaplan & Kaplan (1994) och deras 

teorier om hur människors hälsa påverkas av natur- och utomhusvistelse samt vilka 

aspekter som gör att människor mår bra i en utemiljö.   

     Om någon eller några av de egenskaper jag tar upp här inte finns tillgängliga går 

det naturligtvis ändå att skapa en Lekträdgård. Det är dock viktigt att som formgivare 

vara medveten om vad som är önskvärt och vad man ska hålla utkik efter för att 

kunna skapa en så bra trädgård som möjligt. Vissa av egenskaperna kan till exempel 

förstärkas för att kompensera bortfallet av någon annan. Om det exempelvis inte 

finns någon plats på förskolegården som har en öppen utsikt mot landskapet runt 

omkring kan man istället försöka skapa fina siktlinjer eller blickfång genom växtval 

och själva designen av Lekträdgården. De egenskaper jag menar att man ska söka efter 

är står listade här nedan. Dessa har varit vägledande i arbetet med att välja ut vilken 

del av en förskolegård som kan användas för att skapa en Lekträdgård. 

Platsen för Lekträdgården skall: 

 

 Vara lugn och harmonisk. 

 Ge barnen ro att hänga med i det pedagogiska arbetet och inte bli alltför 

distraherade av annat. 

 Ha tillräcklig yta för alla de olika delarna som förskolan har behov av och som 

krävs för att kunna arbeta med det pedagogiska materialet. 

 Erbjuda skydd i ryggen och utsikt över landskapet utanför. 

 Ha så soligt läge som möjligt. 

 Ha goda odlingsbetingelser vad gäller mark och klimat. 

 Inte vara för blåsig. 

 Vara möjlig att inhägna utan att förskolegården påverkas negativt. 

Val av plats 

Förskolan vars gård jag har utgått från heter Wij Förskola och ligger i Ockelbo tätort i 

Gävleborgs län. Förskolan har tre avdelningar på platsen samt två avdelningar 

förlagda till byggnader längre bort. Dessa två avdelningar har egna utemiljöer som 

jag inte har behandlat i min uppsats.  

     Förskolegården som hör till huvudbyggnaden har kuperad mark, flera olika fasta 

lekredskap samt hus och små byggen uppförda av föräldrar och pedagoger. 

Markytan är till störst del täckt av gräsmatta, men har även ytor av stenmjöl, asfalt 

och sand. Vegetation finns i form av fruktträd, stora lövträd, buskar och små 

odlingslådor här och där med jordgubbar och örter i. Förskolan omges dels av 

småhus med trädgårdar, gamla magasin och lador samt ängar. På förskolegårdens 

sydöstra sida har man utsikt över åkerlandskap och skog tack vare att förskolan 

ligger på en höjd med sluttning mot söder.  

     Platsen jag har valt att utgå från för att skapa en Lekträdgård är den del av 

förskolegården som gränsar till åkerlandskapet. Det är en långsmal remsa som mäter 

50 x 9,5 meter som är naturligt avgränsad av nio uppvuxna björkar. Remsan är idag 

vildvuxen och fyller flera viktiga funktioner vad gäller lek för barnen. Gräset är högt 
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och det finns sly av både löv- och barrträd där barnen kan vara. Det finns en gammal 

öppen trädgårdskompost vars träramar håller på att falla ihop, en grillplats med 

bänkar och litet tak som även den är fallfärdig samt ett litet jakttorn för barnen att 

leka i. På förskolesidan om det södra hörnet av remsan finns en stor kulle med 

rutschkana riktad åt norr. 

     Remsan är något vindutsatt från öst, har sol hela dagen och sluttar svagt åt sydöst. 

Från platsen har man utsikt över åker, skog, gamla magasin och lador, några 

villaträdgårdar samt långt bort en bilväg och järnväg.  

     Fördelarna med att förlägga Lekträdgården till den här delen av gården är:  

 

 Platsen är belägen långt från förskolebyggnaden. Detta innebär att barngrupper 

kan gå in och ut från förskolebyggnaden utan att verksamheten i Lekträdgården 

skulle störas för mycket.  

 Barn kan använda den övriga gården till lek utan att gruppen i Lekträdgården 

störs. 

 Genom att bygga vidare på björkarnas naturliga avskärmning kan fokus hållas 

inom Lekträdgården och förskolegården med dess lekplatser och lekredskapför en 

stund glömmas.  

 Platsen är tillräckligt stor för att rymma alla delarna som krävs. 

 Platsen har utsikt över öppet landskap vilket ger en känsla av trygghet. 

 Platsen har sol hela dagen tack vare det sydöstliga läget i svag sluttning. 

 Sluttningen bidrar också med dränering av vatten vilken kan vara bra för 

etablering av växter. 

 Platsen kan skärmas av utan att det påverkar förskolegården i allt för stor 

utsträckning. 

 

Det finns också nackdelar med att använda remsan till att uppföra Lekträdgården: 

 

 Områdets nuvarande funktion som vilt och fritt lekområde försvinner. Ett sådant 

område är så pass viktigt för barnens möjlighet till utvecklande lek att ett 

naturlikt område på sikt bör uppföras på en annan del av gården. Att anlägga en 

Lekträdgård skulle därmed inte fungera som en ersättning för viktiga lekområden, 

utan som ett komplement till utemiljöns övriga kvaliteter. 

 Odlingsbetingelserna är inte goda då de uppvuxna björkarna kräver stora 

mängder vatten. Detta gör att det inte kommer att gå att odla grönsaker och 

ettåriga blommor i marknivå.  

 Platsen är utsatt för blåst under, framför allt, hösten. 

 

Trots att det finns negativa aspekter med att använda platsen, så är fördelarna fler. 

Till viss del kan också dessa nackdelar överkommas eller kompenseras. Komposten 

och grillplatsen kan exempelvis innefattas i den nya designen, så att förskolan inte 

förlorar de funktionerna. Jakttornet som idag står i den södra delen av remsan med 
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utsikt över åkrarna kan flyttas in en bit på gården och ändå ha utsikt över åkern och 

fungera som en plats för lek. 

 

Bilder på platsen idag 
I figur 2-11 redovisas hur platsen ser ut idag. Samtliga fotografier är tagna av författaren. 

  

Fig. 2. Norra hörnet, nu med kompost.  Fig. 3. Vy från norra delen ner mot resten 

av remsan.  

Fig. 4. Utsikt över Gunnebostängslet från 

norra delen av remsan.  

Fig. 5. Remsan från förskolegården sett 

med björkraden.  
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  Fig. 6. Norra delen samt lekredskap 

utanför remsan.  
Fig. 7.  Delar av förskolegården utanför 

samt grillplatsen.  

Fig. 8. Mitten av remsan med sly bakom 

grillplatsen.  

Fig. 9. Södra delen av remsan från 

förskolegården sett.  

Fig. 10. Björkraden med remsan 

innanför.  

Fig. 11. Södra hörnet av remsan med 

jakttorn sett från kullen på 

förskolegården.  
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Genomgång av designförslaget 
 

I arbetet med att designa en Lekträdgård har jag utgått från det som hittills 

presenterats: hur träffarna är uppbyggnad och innehåll, vilka ytor som krävs för att 

kunna arbeta med träffarnas tema på bästa möjliga sätt samt vilka funktioner som 

behöver finnas.  

     Jag presenterar designförslaget i sin helhet och dess olika delar. Jag motiverar och 

förklarar då varför jag har gjort de val jag har gjort. I dessa texter förklaras hur de 

olika funktionerna och delarna har placerats och hur de interagerar med delar och 

funktioner runt om. Genom att beskriva designförslaget uppdelat i mindre sektioner 

kan en mer utförlig bild av helheten skapas.   

 
 

Fig.12. Tomtkarta. Förskolefastighet 1:84, tomten markerad med 

staket. Placering för Lärträdgården markerad med pil.  
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Planritning. 

 Fig. 13. Planritning över Lärträdgården med förklarande ord och pilar, skiss copyright: Maria 

Kronwall.  
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Del 1 

 
Fig. 14 Bersån sedd från sydöst med buskage i bakgrunden. Skiss copyright: Maria Kronwall.  

 

Del 1 ligger längst i norr.  Längs hela ytterkanten av Lekträdgården löper ett befintligt 

Gunnebostängsel. Del 1 rymmer en stor berså med innermått 5 meter i diameter. 

Bersån fungerar som qigongplats vid avslutningen av varje träff. Jag har valt att 

skapa en berså som qigongplats för att det är ett omslutande, tryggt rum som 

erbjuder stora möjligheter till andra aktiviteter också. Genom att öppningen är 

placerad snett riktad ut mot både Lekträdgården och mot fältet utanför 

Gunnebostängslet har man uppsikt över området på både långt och nära håll. Bersån 

är tillräckligt stor (innermått 5 meter i diameter) för att barnen skall kunna göra 

qigongrörelserna obehindrat, men tillräckligt sluten för att man skall känna sig 

omsluten och trygg. Markmaterialet är täckbark, det är mjukt och skönt att stå på och 

förstärker rumskänslan. Bersån skall helst bestå av snabbväxande, täta lövbuskar som 

inte är för känsliga för slitage. Det gör att Bersån snabbt blir ett rum och inte förstörs 

så fort några grenar knäcks eller trampas ner.  

     Genom att ha tydliga områden för olika aktiviteter får barnen hjälp i att hålla 

fokus på platsen istället för att dras iväg med blick och tanke till andra änden av 

förskolegården. Tydligheten uppnås med hjälp av olika markmaterial och vegetation 

samt placeringen av de sex delarna.  Lekträdgården får på så vis flera olika rum.  
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     Bersån kan ha många olika funktioner i förskolans övriga verksamhet och kan 

användas av både småbarns- och storbarnsavdelningar. Platsen kan fungera som 

uteklassrum vid biologiundervisning eller vid sagostunder. Den kan också bli en 

plats dit barnen själva drar sig undan för att vila eller vara i sin egen värld en stund.  

     Runt Bersån låter jag befintlig vegetation i form av löv- och barrsly vara kvar. 

Utrymmets lummighet förstärks genom att buskar eller småträd flyttas dit från 

övriga remsan eller om föräldrar eller grannar har buskar över. Det är bra om 

växtmaterialet är tåligt, men i övrigt kan det vara av vilken sort som helst. Genom att 

göra ytan bakom Bersån lummig behålls lite av platsens vilda inslag som präglar 

platsen idag. Det blir en plats för barnen att krypa omkring i samt bjuder in djurlivet 

till Lekträdgården. Pedagogerna på förskolan har berättat att de märkt av både råttor 

och någon orm på platsen idag, vilket kan göra att dessa djur kommer att dras till 

buskaget bakom Bersån. Om dessa skulle börja ställa till problem kan ytan istället 

behålla ett fåtal småträd som får växa till sig, men i övrigt bestå av gräsyta som slås 

med jämna mellanrum.  

 

Del 2 

 
Fig. 15. Stubbringen bakom Huset sedd genom pilstaketet från norr. Skiss copyright: Maria Kronwall. 

 

Del 2 har i norr en öppen gräsyta mellan Bersån och Stubbringen. Den kan användas 

för lek och rörelse. Gräsytan har en gräns som utgörs av regelbundet klippt yta och 

gräs som får växa sig längre och som slås några gånger då och då. På så vis skapas en 

tydlig, men ändå subtil och mjuk gräns mellan ytan för Stubbringen och ytan framför 

Bersån. Känslan av flyt har varit viktig för att ytan inte skall kännas allt för 

upphackad och hämma impulser och tankar hos barnen. De skall känna sig fria och 
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våga ta för sig av platsen, även om det finns tydliga områden. Jag har därför valt att 

inte ha staket eller häckar mellan varje område.  

     I Lekträdgården på Rosendals Trädgård används stubbar placerade i en ring för 

samling, lek och sång samt öppnande av Skattkistan. Jag har också valt att anlägga 

en Stubbring eftersom det finns flera fördelar med en sådan. Ringformen gör att alla 

ser alla och ringen är en bra form för exempelvis grytleken. Stubbar som material är 

billigt och naturligt, de står stadigt och klarar att stå ute hela året. 

     Eldstaden i mitten möjliggör att platsen kan användas som samlingsplats även om 

vädret är kallt. Dessutom kan Eldstaden användas för grillning vid matstunden eller 

skördefesten. Eldstaden och Stubbringen kan också bli användbara i förskolans övriga 

verksamhet och ersätter den grillplats som idag finns på platsen.  

     Genom att Stubbringen är placerad bakom Huset skapas en naturlig skiljevägg 

mellan Stubbringen och Odlingsytan. Barnen får hjälp med att hålla fokus på vad som 

händer i ringen och platsen får en tydlig rumskänsla. Väggen kan användas för att 

sätta upp bilder och alster skapade av barnen eller som pedagogiskt redskap för att 

förmedla ett tema eller ämnesområde som barngruppen skall arbeta kring. Husets 

placering gör att det är möjligt att ta sig hela vägen runt det. Det bidrar till 

upptäckarlust och främjar lek samtidigt som det gör att platsen för Stubbringen inte 

upplevs som instängd.  

 

Del 3 

Fig.17. Huset och ytan framför. Entréerna i pilstaketet i bakgrunden. Skiss copyright: Maria Kronwall.   

 

Del 3 rymmer entréerna till Lekträdgården. Staketet av flätad pil har två grindar: en 

stor öppning att gå in genom och en liten att krypa in genom. Genom att ha en lekfull 

entré till Lekträdgården kan barnen uppleva att de träder in i en värld som hänger 

Fig. 16. Detaljbild entréer. Skiss copyright: 

Maria Kronwall. 



 

22 

 

ihop med förskolan, men som också är något annat. Förväntningarna och spänningen 

höjs och bidrar till att väcka nyfikenhet och lust inför verksamheten. 

     Pilstaketet är inte levande och ser därför likadant ut året runt, till skillnad från all 

växtlighet i Lekträdgården och i det omgivande landskapet. Det är möjligt att plantera 

klättrande växter såsom vildvin eller humle längs staketet, men det är också 

effektfullt och funktionellt att låta det vara som det är. Genom att låta staketet bölja 

mellan björkarna och låta några stammar vara på förskolesidan och några innanför, i 

Lekträdgården skapas en spännande dynamik. Utrymmena mellan pilstaketet och 

björkarna kan främja lek på båda sidor. 

     Staketet löper som en tydlig, böljande avskärmning mellan Lekträdgården och 

förskolegården. Tack vare staketet kan barnen hålla koncentrationen innanför 

Lekträdgårdens gränser även om andra barn samtidigt är ute på förskolegården. Det 

blir också en hjälp för pedagogerna som får lättare att hålla koll på de barn som 

medverkar i verksamheten inne i Lekträdgården. Pilstaketet bidrar till att skapa en 

känsla av skydd i ryggen samtidigt som utsikten ut genom och över 

Gunnebostängslet är fri.  

     Huset är ett vindskydd eller växthus med måtten 5x3 meter. LOV på Rosendals 

Trädgård använder ett växthus med en trävägg och tre glasväggar samt glastak. Ett 

vindskydd kan dock vara bättre på förskolegården då det är tåligare för väder samt 

skadegörelse. Det kräver mindre skötsel och kan komma att bli billigare att uppföra 

än ett växthus. Hur billigt vindskyddet kan bli beror på vilken kompetens som finns 

hos förskolans föräldrar och grannar. Husets huvudsakliga funktion är att fungera 

som ett torrt, lite varmare utrymme att ha samling på, äta matsäck i samt ha 

vilostunder då det är för kallt eller ruskigt för att sitta i Stubbringen. En liten bod 

skulle också kunna vara bra, så länge kontakten med utomhus bibehålls. Detta kan 

till exempel skapas med hjälp av flera fönster ut mot Lekträdgården. En bod är också 

bra eftersom den går att stänga helt och hållet utan att behöva vara lika dyrt som ett 

växthus. Väljer man att bygga ett växthus så kan det användas till att driva upp 

plantor till Lekträdgården. Dessutom blir kopplingen mellan inne och ute ständigt 

närvarande samtidigt som växthuset går att stänga helt. 

     Vindskydd, bod och växthus kan användas av förskolan för andra aktiviteter som 

samlingsplats eller uteklassrum. Det kan dock vara större risk för skadegörelse av 

växthus eller bod, medan ett vindskydd kan upplevas som mer stabilt och inte lika 

lockande att förstöra. Jag har valt att föreslå ett vindskydd i mitt designförslag, då 

det är lämpligast efter den här förskolans förutsättningar. 

     Ytan framför Huset används i flera av träffarnas moment såsom sådd, samling för 

utplantering, jordundersökningar och så vidare. Ytan blir en naturlig samlingsplats 

för alla aktiviteter i Odlingsområdet och kan kompletteras med bord och bänkar eller 

picknik-bord från förskolegården när det behövs. Markmaterialet skulle kunna vara 

grus, men billigast blir att ha en klippt gräsyta. Det kan dock medföra att ytan blir 

lerig under tidig vår och sen höst. Jag har i mitt förslag låtit ytan täckas av gräs 

eftersom att det är billigare och enklare. 
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Del 4 

 
Fig. 18. Odlingsområdet sett från syd. Skiss copyright: Maria Kronwall. 

 

Del 4 är Odlingsområdet. Odlingsbäddar med kanter av trä byggs upp för att kunna 

odla trots att ytan ligger så nära de befintliga björkarna. Odlingslådorna är 1 meter 

breda och av varierande längd. Lådornas placering skapar ett labyrintlikt mönster 

vilket gör att man måste sakta ner i Odlingsområdet och snirkla sig igenom. Detta 

skapar ett lugn samtidigt som det öppnar upp för goda sinnliga upplevelser.  

     Det är bra om förskolan odlar flera olika sorters grönsaker samt ettåriga blommor. 

Mångfalden kommer att locka pollinatörer som flugor, bin och fjärilar. Mångfalden 

gör också att odlingen inte blir lika sårbar som om man bara odlar tre sorter. Om två 

av dessa tre sorter inte skulle klara sig eller bli uppätna av skadedjur eller liknande 

så skulle skörden bli mycket liten. Odlingsområdet skulle då inte vara en så vacker och 

livfull plats som den kan vara. Genom att odla många olika sorters grönsaker och 

blommor säkrar man säsongens växtprakt och skörd. Även pedagogiskt finns vinster 

i att odla många olika sorter. Genom att barnen får se och uppleva många olika 

sorters grönsaker, bär och blommor får de många sinnliga intryck och lockas att 

upptäcka hur växterna och grönsakerna doftar och smakar. Ett överflöd av starka 

färger och former kan locka den mest ovillige att vilja undersöka och smaka. Det är 

viktigt att man odlar grödor som mognar före, men framför allt efter 
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sommaruppehållet, så att barnen som är sommarlediga inte går miste om skörden. 

Exempelvis skulle vintermorot, pumpa, sen potatis samt bondbönor kunna odlas, 

medan spenat, sommarsquash och sommarmorot kan undvikas.  

     Markmaterialet i Odlingsområdet är fårull, vilket också används på i Lekträdgården 

på Rosendals Trädgård. Det är mjukt och härligt att gå på, doftar svagt av ull och 

visar tydligt var barnen skall gå och inte. Runt odlingsytan har jag låtit den klippta 

gräsytan fortsätta som en ram.  

     Det böljande staketet låter de sex björkarna som löper längs med Huset och 

Odlingsområdet få bli en del av Lekträdgården. De bidrar till upplevelsen av rummet 

med sina mönstrade stammar och trädkronorna som följer årstidernas växlingar. 

Mycket blad kommer att falla ner på Odlingsområdet under hösten. De kan fungera 

som ett skyddande täcke för jorden under vintern och kompletteras med halm eller 

räfsas bort och bli en härlig lövhög för barnen att leka med.  

 

Del 5 

 
Fig. 19. Södra hörnet med Komposten och Grävgropen. Den främre linjen markerar pilstaketets 

sträckning. Skiss copyright: Maria Kronwall. 

 

Del 5 rymmer Komposten, Grävgropen samt gräsyta. Del 5 skärmas av från del 4 med 

en rad härliga bärbuskar, förslagsvis olika sorters vinbär. De ger skörd år efter år och 

blir en stabil punkt i Odlingsområdet. Bär är generellt sett uppskattade av barn och får 

dem att stanna upp ett tag. Buskarna skapar en tydlig gräns mellan Odlingsytan och 

del 5 och hjälper både pedagoger och barn att hålla fokus vid aktivitet på respektive 

plats. Genom en passage på knappt en meter mellan Gunnebostängslet och 
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bärbuskarna samt mellan pilstaketet och bärbuskarna kommer barnen från del 4 till 

del 5. Genom att skapa entréer mellan de olika delarna förstärks rumskänslan och 

fascinationen över att komma in i en annan del av Lekträdgården.  

     Komposten är en öppen trädgårdskompost som mäter 3 x 5 meter och är uppdelads 

i två fack. Den liknar den kompost som idag finns i det norra hörnet, men är 

rymligare och lättare att arbeta med. Ett fack användas till att lägga trädgårdsavfall i 

medan fjolårets kompost kan ligga och mogna i det andra facket. Det finns också 

plats att lägga gödselhögar samt halm för olika moment i trädgården under året. 

Framför Komposten finns gott om gräsyta som gör det möjligt för barnen att köra med 

sina skottkärror när de skall hämta gödsel till odlingslådorna eller lämna växtavfall 

från odlingarna till Komposten på hösten.  

     Grävgropen är en rund yta med öppen jord. Här hittas Skattkistan vid de flesta av 

träffarna och barnen får börja med att gräva med sina storspadar. Ytan mellan 

Grävgropen och Komposten är gräsbevuxen och kan användas som en plats för större 

lekar och projekt. Här finns också tillräckligt stor plats för de större barnen att bygga 

med exempelvis pinnar, rep och stubbar. Ytan får vara lite vildare, då gräset bara slås 

några gånger per år och alltså inte klipps lika regelbundet som gräsytan runt Huset 

och Odlingsområdet.  Det förstärker känslan av att komma in i ett annat rum tack vare 

kontrasten mot det mer ordnade uttrycket i del 4. 

     Pilstaketet har en stor grind (se fig. 2) i del 5 där leverans av gödsel och halm kan 

komma in. Dessutom ger den extra grinden möjlighet att påbörja en separat aktivitet 

i del 5 samtidigt som verksamhet pågår i exempelvis Bersån. Utanför staketet på 

förskolegården finns en kulle med rutschkanan i motsatt riktning från Lekträdgården. 

Det finns en till kulle på gården som framför allt används som pulkabacke under 

vintern, men även den närmsta kullen kan locka till åk. Genom att runda av staketet 

kan vissa krockar undvikas, men det är inte optimalt att använda den närmsta kullen 

som pulkabacke åt Lekträdgårdshållet. Pilstaketet smalnar in och avslutas invid det 

befintliga Gunnebostängslet.  

 

Anläggning och införskaffande av material 
Om en förskola ska kunna anlägga en Lekträdgård så bör dess design vara så 

kostnadseffektivt utformad som möjligt. Inte minst för att ge flera förskolor, också de 

mindre bemedlade, möjligheten att genomföra projektet. Detta har varit viktigt för 

mig i mitt arbete. Här ska jag visa på hur man kan arbeta med anläggning och skaffa 

material med en mindre budget. Jag har räknat med ett relativt stort engagemang 

från anhöriga och andra intresserade. Denna aspekt varierar självklart med varje 

förskola.  

     Vid många förskolor runt om i Sverige anordnas en eller två gånger om året en 

dag då föräldrar hjälper till att fixa något i förskolans utemiljö, kanske i samband 

med lekar och korvgrillning. Genom att utnyttja detta tillfälle och utöka det till två 

dagar i följd kan föräldrar och pedagoger gemensamt bygga upp stommen för 

Lekträdgården. Markarbeten kan genomföras, Huset kan byggas upp, markmaterial 
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anläggas och odlingslådorna byggas. Detta arbete görs med fördel under den tidiga 

hösten innan förskolan skall påbörja arbetet med LOV.  

     Även barnen kan integreras i uppbyggnadsarbetet under de gemensamma 

arbetsdagarna. Då kan de exempelvis lägga ut fårull i gångarna, fixa iordning 

kompostplatsen samt fylla odlingslådorna med jord. Det kan dock vara bra om vissa 

delar av lekträdgården hålls lite hemliga för barnen för att förstärka upptäckarlusten 

och nyfikenheten inför vissa moment. En sådan plats kan vara Grävgropen som kan 

riskera att förlora i fascination om barnen hjälper till att anlägga den. 

     Vid vissa träffar kan ett bord behövas, exempelvis vid skördeträffen, vid sådden 

och under ateljémomentet under kompostträffen. Antingen använder man ett 

befintligt bord från förskolan som bärs ut när pedagogerna förbereder träffen eller så 

byggs ett bord av en mdf-skiva och några lastpallar som sedan lätt plockas ihop och 

förvaras på lämplig plats. På en del förskolegårdar förekommer klassiska picknick-

bord med fasta bänkar som också kan användas för dessa ändamål. 

     För att kunna arbeta utifrån LOV krävs inte mycket material. Det mesta av det 

finns dessutom ofta redan på förskolan eller kan i annat fall samlas ihop av välvilliga 

föräldrar, barnen själva och andra anhöriga: 

 

 Tomma pet-flaskor för vattning och jordprov 

 Baljor och dunkar för vatten 

 Filtar, sittunderlag eller fårskinnsfällar att sitta på 

 Porslin för matstunden (kanske finns det specifikt utflyktsporslin på förskolan?) 

 Lina och klädnypor 

 Komposthink 

 Lådan som skall fungera som skattkista 

 Bambupinnar och snöre 

 

Material som behöver införskaffas: 

 Små planteringsspadar 

 Små grävspadar 

 Skottkärror 

 Vattningskorkar till pet-flaskor 

 Förstoringsglas 

 Små lövräfsor 

 Ev. klanginstrument 

 

Odlingsmaterial som behöver införskaffas varje år: 

 Gödsel 

 Fröer 

 Halm 
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Förvaring av redskap kan dels ske i befintliga förråd och bodar på förskolegården, 

dels i anslutning till Huset om man skaffar en kista eller ett skåp och ställer vid Huset. 

Man kan också bygga ett förrådsutrymme längs ena kortväggen på Huset. 

 

Skötsel och inkludering 
Lekträdgården kommer att kräva skötsel, både i odlingarna och i övriga Lekträdgården. 

Viss skötsel kan ske under träffarna med barnen eller under utevistelse eller 

användning av Lekträdgården vid övrig förskoleverksamhet. Den kan då utföras i 

samarbete mellan barnen och pedagogerna.  

     Jag tror att en viktig del för att lyckas med ett sådant här projekt är att det 

utvecklas genom dialog mellan förskolans personal, ledning, föräldrar och grannar. 

Detta kan bidra till att projektet blir hållbart över tid, då de inblandade upplever sig 

ha en relation till trädgården och verksamheten.  

 

Skötselbolag      

Skötselbolaget som idag klipper gräsytorna, klipper häckar och buskar på förskolan 

är Samhall. De kommer (åtminstone i Ockelbo) att kunna ansvara för den skötseln 

även i Lekträdgården. Eftersom de inte har något krav på utbildad personal inom 

trädgårdsskötsel kan det dock vara bra om de bara klipper gräset och Bersån lämnas 

till pedagogerna att sköta om med handledning av trädgårdspedagogen eller en 

extern trädgårdsmästare. Det är dock skötsel som bara krävs en gång om året. 

 

Sommaröppet 

Sommaren är den mest skötselintensiva perioden i Odlingsområdet. Förskolorna i 

Ockelbo Kommun brukar hålla öppet en stor del av sommaren, men slås ihop under 

4 veckor. Verksamheten skulle då kunna bedrivas på förskolan med Lekträdgård så att 

några ur personalen alltid har lite koll på vad som händer i odlingen.  

 

Sommarjobb 

Kommunen erbjuder varje sommar sommarjobb till ett antal ungdomar. 

Lekträdgården kan bli en del i en sådan satsning där ungdomar får sköta om och 

därigenom bli delaktiga i Lekträdgården och dess verksamhet. Genom att ungdomar 

får vara delaktiga i att sköta om sin närmiljö kan risken för skadegörelse minska. 

Detta tillvägagångssätt har flera fördelar. Det är en möjlighet för förskolan att få 

hjälp med sommarskötseln, ge några av kommunens ungdomar arbete och kan 

minska risken för skadegörelse.  

 

Föräldrar och grannar 

Tack vare att föräldrar och grannar är med och bygger upp Lekträdgården skapas en 

glädje och stolthet kring projektet. Det blir då lättare för förskolan att få föräldrarna 

att medverka vid kommande arbetsdagar för skötsel och underhåll av 

förskolegården och Lekträdgården. För att få en kontinuitet i känslan av delaktighet 
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hos föräldrarna är det viktigt att föräldrar till nya barn hela tiden involveras i arbetet 

med Lekträdgården och bjuds in till att sköta och sätta sin prägel på Lekträdgården. 

  Grannar kan involveras i skördefesten och bjuds in till information om projektet. De 

kan också bjudas in till en stor vinterfest eller liknande. 

 

Ny personal 

Även ny personal behöver involveras i arbetet med Lekträdgården så att 

verksamheten inte blir beroende av några få i personalstyrkan. Genom information 

om och handledning i verksamheten i ett tidigt skede kan de känna en delaktighet 

och glädje inför arbetet med Lekträdgården. Om verksamheten startas upp i samarbete 

med en trädgårdsmästare och/eller en utomhuspedagog så kan det vara bra om 

denna återkommer med något års mellanrum för att inspirera ny och tidigare 

personal samt för att hjälpa till med utvärderingar och reflektioner kring 

verksamheten. 

 

Utvärdering  
 

Samtal med förskolepedagoger 
 

Tre förskolepedagoger från två av de tre avdelningar som använder gården deltog i 

ett samtal kring mina designförslag och idéer kring hur förskolan skulle kunna 

arbeta utifrån LOVs pedagogiska metod. De kände till att jag arbetade med en 

pedagogisk trädgård sedan tidigare men fick vid samtalstillfället mer information 

om LOV:s verksamhet, vad jag har arbetat med och hur jag har tänkt.  

     Jag hade förberett frågor som utgångspunkt för samtalet, men lät pedagogernas 

tankar styra samtalet. Jag ville framför allt få reda på huruvida de upplevde idén och 

designen som genomförbar och hur de skulle förhålla sig till Lekträdgården i sin 

dagliga verksamhet.  

Platsen för Lärträdgården idag 

Respondenterna berättar att platsen var tänkt att vara vildvuxen och skogig, men att 

de inte är helt nöjda med hur det blev. Gården utökades för några år sedan med 

remsan bakom björkarna just för att gården skulle få in en lite vild och skogig del. De 

har dock haft problem med att råttor och ormar från åkern har kommit in och 

uppehållit sig i snåren och det höga gräset. ”Det blev inte så mycket av det”, menar 

Respondent 1. Den befintliga grillplatsen skall kanske renoveras och pedagogerna 

har bett om att få nytt virke till den. I så fall skulle den kanske kunna vara kvar, men 

Respondent 1 tycker att den befintliga grillplatsen har för lågt i tak och är opraktisk 

för pedagogerna. De använder inte platsen särskilt mycket och tycker att den 

nuvarande komposten ser tråkig ut.  
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Positiv reaktion 

Den första reaktionen efter att ha sett alla skisser, ritningar och fått höra mig berätta 

om LOV är hos alla tre respondenter positiv. Pedagogiken, konceptet och designen 

upplever de som något intressant. ”Spontant så är det ju suveränt, nåt som verkligen 

gynnar barnen” säger Respondent 1. På frågan om Lekträdgården skulle kännas som 

en resurs eller en belastning menar de alla att det framför allt skulle vara en resurs. 

Lekträdgården skulle kunna användas till många olika aktiviteter, Respondent 2 pratar 

om att ta ut stafflin och annat målarmaterial istället för att vara inomhus. Respondent 

1 tycker att det kan bli en bra plats för samling. De tror att pilstaketet skulle vara bra 

för att förhindra vinden som blåser in över gården under vintern och tror att det kan 

bli snyggt med staketet.  

Personal 

De främsta problemen och hindren som pedagogerna ser är brist på resurser. En av 

de brister som de upplever skulle kunna bli ett problem gäller personalstyrkan, som i 

vissa fall är liten. De tycker sig tidvis ha stora barngrupper på förskolan med 

varierande behov av vuxen närvaro och stimulans. Respondent 2 menar att det 

skulle vara bra om några ur personalen arbetade med Lekträdgården, medan annat 

arbete lades på resten av personalstyrkan. På så vis skulle ansvaret och arbetsbördan 

fördelas jämt. ”Det är inget som kan läggas på så som det är nu, utan det skulle ju få 

bli istället för en del av de grejer vi gör idag, då” menar Respondent 3. Hon tycker att 

det i sig inte skulle vara ett problem, utan att mycket av det de gör idag i 

verksamheten skulle kunna flyttas och anpassas till Lekträdgården. De är överens om 

att det är viktigt att det blir en plats att använda till mycket, ett rum för olika sorters 

aktiviteter. 

     Alla respondenter påpekar risken med att bara några i personalgruppen blir 

engagerade och drivande. De har tidigare upplevt att det kan finnas engagemang till 

att starta upp nya projekt och verksamheter, men att intresset sedan avtagit. Det 

krävs att alla är engagerade, men de upplever att det är svårt att få alla med sig  

Ekonomi 

De pekar på att anläggning och skötsel av Lekträdgården kan bli problematisk för att 

det saknas ekonomiska medel. Ekonomiskt kan det vara svårt, menar 

respondenterna, att anlägga en Lekträdgård på konventionellt sätt där arbetskraft 

och maskiner och så vidare hyrs in. De tror inte att det finns några ekonomiska 

medel till det. På idén om att engagera föräldrar i anläggandet av Lekträdgården 

svarar de däremot att det finns många olika sorters resurser hos föräldrarna. 

Respondent 3 tycker att arbetsdagar kan kombineras med en vårfest. Att engagera 

föräldrar tror de kan vara möjligt. Det brukar vara ett bra gensvar när de tidigare har 

haft arbetsdagar och fixat till gården. Föräldrar har tidigare hjälpt till att bygga bland 

annat altan, lekhus och pergola på gården.  
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Trädgårdsskötsel 

Tidigare år har de odlat lite potatis. De har bärbuskar, kryddörter och fruktträd på 

gården, men påpekar att det inte är självklart att alla pedagoger vet hur man odlar 

eller sköter en trädgård.  

     Respondent 2 menar att pedagogerna inte har någon tid inom sina tjänster till att 

förnya det som idag finns på gården och att det därför måste till extra resurser för att 

undvika slitage och förfall. De skulle vilja att de odlingslådor som idag finns byttes 

ut, men det måste de göra inom sina tjänster. Det blir svårt att hinna med underhåll 

samtidigt som de skall arbeta med barngruppen. ”Det blir inte alltid som man har 

tänk sig”, menar Respondent 1 och syftar till hur det kan gå när barnen skall vara 

med och odla eller sköta om växter. Hon menar att då får man acceptera det, men att 

det inte går att planera att hinna med en specifik syssla när barnen är med.   

     Respondenterna ställer sig positiva till att få hjälp av en trädgårdspedagog med 

att starta upp verksamheten i Lekträdgården. Att få vägledning i odling och 

trädgårdsskötsel samt hur de kan arbeta med trädgårdsskötsel med barnen. De 

skulle gärna se att en sådan resurs kopplades till Lekträdgården, åtminstone under 

uppstartsfasen. 

     Skötseln under sommaren menar de kan vara problematisk. Förskolan brukar 

hålla stängt fyra veckor under sommaren då verksamheten slås ihop med 

kommunens andra förskolor. De tror dock att det skulle vara möjligt att förlägga 

sommarverksamheten till förskolan med Lekträdgård.   

 

Samtal med förskolans rektor 
Intervjun med förskolans rektor inleddes med en presentation av det pedagogiska 

materialet LOV samt en beskrivning av designen på den avsedda platsen. Förskolans 

rektor ansvarar för verksamheten på Kommunens två förskolor varav Wij Förskola 

är den ena. Jag hade med mig fem frågor, men lät rektorns tankar styra samtalet. Jag 

ville veta hur rektorn ställde sig till mina idéer om att förlägga LOV till 

förskolemiljön och hur genomförbar hon upplevde designen och idéerna. Vidare 

ville jag veta om Lekträdgården skulle vara möjlig att uppföra på Wij förskola ur 

ekonomiska aspekter.  

Platsen idag 

Respondenten menar att det har varit tal om att förändra gården och ta tag i de 

odlingslådor som finns utplacerade på gården idag. Hon menar att det behövs en 

upprustning av odlingslådorna och flera andra delar av gården, bland annat den del 

där Lekträdgården placerats. Ett problem tidigare har varit att arbetet med 

odlingslådorna då och då har skötts av någon ur personalen. Det verkar inte ha 

funnits några rutiner kring skötseln och engagemanget är olika från pedagog till 

pedagog. Ett tag sköttes odlingarna och resten av gårdens vegetation av en extern 

resurs, men det upphörde för några år sedan och sedan dess har mycket fått förfalla i 

väntan på ett nytt initiativ. 
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Realistiska visioner 

Designen av Lekträdgården upplever respondenten som fullt realistisk och utan allt 

för betungande skötselelement. Hon tycker att förslaget är fullt genomförbart. Idén 

om att engagera föräldrar och grannar verkar möjligt och förskolan har goda 

erfarenheter sedan tidigare av att bjuda in och samarbeta med föräldrar. Om idén 

presenteras på rätt sätt så kommer många föräldrar bli engagerade och glada över 

Lekträdgården och vad den innebär för barnen och förskolans pedagogiska 

verksamhet.  

     Ekonomiskt tror hon att Lekträdgården är möjlig att anlägga med bidrag från 

Tekniska kontoret som äger marken, en del från förskoleverksamheten samt att äska 

pengar i form av investeringsbidrag.   

     Över lag är respondenten mycket positivt inställd till idén och designen och 

menar att detta skulle vara en stor resurs inom verksamheten. 

Skötsel 

De som klipper gräset samt sköter träd och buskar på förskolegården är det bolag 

som vinner upphandlingen och därigenom får uppdraget av Tekniska kontoret. För 

närvarande är det Samhall som har hand om skötseln. De kommer att kunna klippa 

gräset även inne i Lekträdgården. På grund av tidigare erfarenheter av att 

skötselbolagen har förstört gröna ytor med träd och buskage på förskolegårdar i 

Kommunen menar respondenten att de bara skall tillåtas sköta gräsklippning i 

Lekträdgården.  

     Respondenten är positiv till idén om att låta ungdomar från kommunen få 

sommarjobba med att sköta Lekträdgårdens odlingar, men det är något som andra 

avdelningar inom kommunen avgör. Extern hjälp med sommarskötseln blir extra 

aktuell då förskolans sommaröppna verksamhet pendlar mellan de två förskolorna 

så att de har sommaröppet vartannat år.  

     Respondenten upplever inte att det förekommer mycket skadegörelse, det har 

hänt någon gång men inga stora angrepp. Hon tror inte att det kommer att vara ett 

stort problem om man väljer att anlägga Lekträdgården. 

Personalengagemang 

Det är enligt Respondenten viktigt att alla medarbetare är med på idén och är 

engagerade om en Lekträdgård skall anläggas och ett arbete med LOV startas upp. 

Hon påpekar också att några i personalgruppen har utomhuspedagogik i sina 

utbildningar, medan andra inte har den erfarenheten eller kompetensen. På 

kommunens andra förskola bedrivs idag delvis utomhuspedagogiskt arbete med 

fokus på naturvistelse, men Wij förskola har inte (i organiserad form) arbetat på det 

sättet tidigare.  

     Respondenten ställer sig positiv till att ta in en extern resurs i form av en 

trädgårdspedagog för att starta upp projektet och menar att det skulle vara en stor 
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trygghet för många ur personalen. Vidare tror hon att det skulle kunna förankra 

verksamheten ytterligare.  

 Framtidsutsikter 

Respondenten berättar att Wij förskolan troligtvis kommer att byggas om och utökas 

med två avdelningar inom de närmaste åren.  Detta kommer att medföra att fler barn 

och pedagoger skall använda den befintliga gården. Genom att anlägga Lekträdgården 

tror respondenten att annan yta på gården som nu rymmer utspridda odlingslådor 

och bärplanteringar kan frigöras och göras om till andra typer av ytor. Det skulle 

enligt respondenten innebära att det skapades nya ytor som bättre skulle kunna 

användas av barnen. Respondenten ser det som en tillgång att fler avdelningar 

kommer att använda gården. Det kommer att göra att ansvaret för skötseln av 

Lekträdgården fördelas på fler pedagoger och därigenom blir mindre betungande för 

var och en. 

 

Sammanfattning och diskussion  

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar hur en Lekträdgård kan formges. Jag valde platsen för Lekträdgården 

utifrån de punkter som jag i mitt arbete med materialet och LOVs verksamhet 

kommit fram till är viktiga. Designförslaget är anpassat efter alla de förutsättningar 

som blev resultatet av observationerna och litteraturstudierna.  

     Designförslaget föreslår en Lekträdgård som är billig, resurssnål, förhållandevis 

lättskött, mångsidig och användbar. Lekträdgården är ett utomhuspedagogiskt uterum 

med plats för alla de moment som finns inom LOV och som dessutom kan användas 

i förskolans övriga verksamhet.  

     Utvärderingssamtalen med personal samt rektor vid förskolan visar att de 

upplever idén och designen som genomförbara och realistiska.  Pedagogerna är 

skeptiska till om det är ekonomiskt genomförbart, medan rektorn hävdar att det är 

realiserbart även ur ekonomisk synpunkt. Både pedagogerna och rektorn upplever 

designförslaget som en positiv utveckling av den befintliga gården, men menar att 

det är viktigt att hela personalstyrkan ställer sig bakom idén om det skall kunna 

genomföras. Utvärderingen av designförslaget visar att det är teoretiskt möjligt för 

Wij förskola att anlägga, sköta och bedriva verksamhet i Lekträdgården så som jag har 

formgivit den.  

     Utvärderingen visar också att både pedagoger och rektor vill koppla in en 

trädgårdspedagog i uppstarten av projektet. Föräldraengagemanget är stort på 

förskolan och något att räkna med vid en anläggning. Det framgår dock att de 

kompetenser som finns bland föräldrarna kan skifta från förskola till förskola. 

     Slutsatsen blir att det är möjligt att formge en Lekträdgård som kan användas för 

LOV-inspirerad verksamhet på en förskolegård. Genomförbarheten beror på 
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ekonomiska resurser, vilket föräldra- och personalengagemang som finns på 

förskolan samt förskolegårdens utformning och placering. 

 

Osäkerhet och nackdelar 
Det finns delar av resultatet som pekar på nackdelar och eventuella orosmoment 

med att anlägga en Lekträdgård på en förskolegård.  

     En nackdel med mitt designförslag är att Lekträdgården upptar den plats som nu är 

lite vild på förskolegården. Detta innebär att det måste ges plats för vild vegetation 

och naturlik miljö på ett annat ställe på förskolegården. Det är viktigt att barnen har 

tillgång till en vildare miljö som tillåter en annan typ av lekar och är fri i sin 

utformning, det är något som betonas hos både Grahn (2007) och Lenninger och 

Olsson (2006). Detta skulle kunna anläggas på delar av den stora gräsmattan som 

finns på gården, bakom en av de stora kullarna eller i en annan del av gården som 

idag rymmer en grillplats och några uppvuxna träd. Det är viktigt att inte ta bort ett 

viktigt inslag i barnens lekmiljö utan att ersätta det med ett likvärdigt.  

     Det faktum att både personal och rektor menar att det kan vara svårt att få all 

personal att vara engagerad i nya projekt och delar av verksamheten är ett 

orosmoment. Det är viktigt att alla känner sig delaktiga i vad som händer och i den 

utveckling som sker av verksamheten och den fysiska miljön vid anläggning av en 

Lekträdgård. Detta kan skapas genom de åtgärder som beskrivits i resultatdelen samt 

att hela personalen tidigt får vara medskapande i processen och formgivandet av 

Lekträdgården. Genom att Lekträdgården blir en angelägenhet för fler än pedagogerna, 

barnen och föräldrarna kan en stolthet och en vilja att vårda och upprätthålla 

verksamheten byggas upp. 

 

Trädgårdspedagog 
 Det blev tydligt under utvärderingssamtalen att det finns önskemål och behov av att 

koppla in en trädgårdspedagog tidigt i processen. Genom att koppla in en extern 

resurs som kommer till förskolan och arbetar med både personal och barn inom 

projektet skulle kanske också orosmomentet att personal skall tappa engagemang 

och lust kunna förebyggas. Genom en kontinuerlig kontakt med en 

trädgårdspedagog skulle engagemanget kunna hållas vid liv. Trädgårdspedagogen 

skulle också kunna hålla i reflektion, utvärdering och vidareutveckling tillsammans 

med personalen så att Lekträdgården fortsätter att upplevas som en resurs och ett rum 

för all möjlig verksamhet, även om den har sin grund i LOV.  

     Genom att koppla in en trädgårdspedagog får pedagogerna vägledning i 

materialet och det pedagogiska tillvägagångssätt som används inom LOV. Det är inte 

förrän pedagogerna kan sitt material som de kan våga lita till sig själva och barnen 

och våga släppa dem lite längre än tidigare.  

 



 

34 

 

Föräldrakompetens  

Det finns som sagt många platsspecifika aspekter med mitt arbete som kan skilja sig 

markant från en annan förskolegård i en liten tätort i Sverige. En sådan faktor är 

föräldrakompetens och – engagemang. Vid Wij förskola finns föräldrar och andra 

anhöriga till barnen som är allt från snickare till smeder. Någon har en grävfirma och 

en annan är lantbrukare. Det finns alltså många kvaliteter och kompetenser som kan 

utnyttjas både i anläggningsskedet samt vad gäller skötsel under årens gång.  

Exempelvis kommer odlingslådorna behöva jordförbättras med gödsel, komposten 

behöva täckas med halm och bersån beskäras.  

     I Wij förskolas fall finns kompetensen bland föräldrar och anhöriga. I andra 

förskolors fall kanske man kan koppla in grannar ännu mer eller lokala aktörer i 

form av både föreningar och företagare. Att skapa en odlingspedagogisk trädgård på 

en förskola kan ses som en investering för en kommun och dess invånare oavsett 

åldersgrupp. Platsen kan bli en mötesplats som bjuder in till att skapa förutsättningar 

för olika typer av samarbeten och umgängen.  

     Oavsett hur föräldrakompetensen ser ut så kan trädgårdspedagogen även här 

fylla en funktion som samordnare och förmedlare av kontakter. Genom att 

trädgårdspedagogen går in som ansvarig för anläggning och skötsel kan en 

långsiktighet skapas utan att förskolans pedagoger får ännu mer att göra. På så vis 

förstärks känslan hos dem av Lekträdgården som en resurs snarare än en belastning.  

 

Ekonomi 
Jag har inte räknat på vad en Lekträdgård skulle kosta att anlägga, men har arbetat 

med billiga material och få nya växtkomponenter. Det kan på många sätt bli en billig 

anläggning, men det beror på vilken kompetens som finns i närområdet och hur 

villiga människor är att erbjuda sina tjänster gratis eller till förmånligt pris. I Wij 

förskolas fall äger Tekniska kontoret marken, vilket kan bidra till att de kan bekosta 

en del. Dessutom finns många olika bidrag att söka för att skapa en Lekträdgård. 

     En annan aspekt att titta på kan vara de hälsovinster som kommer med att 

förskolor börjar arbeta mer utomhuspedagogiskt. Både barnens och pedagogernas 

hälsa förbättras, vilket i sin tur kan leda till färre sjukskrivningar och färre VAB-

dagar inom kommunen. Det som kan kosta en del från början kan senare visa sig 

spara kommunen och dess skattebetalare pengar.  

 

Förskolans utveckling 

Den utomhuspedagogiska teori och forskning som återfinns i bakgrunden hänvisar 

till både skola och förskola. Dahlgren och Szczepanski fokuserar i huvudsak på barn 

i skolåldern, men tankarna om utomhuspedagogiskt lärande kan sägas vara minst 

lika aktuella för förskolebarn. Denna slutsats har också andra dragit. 

Friluftsfrämjandet bedriver förskoleverksamhet i form av I Ur och Skur-förskolor där 

de element av lärandet som Dahlgren och Szczepanski pekar på är utgångspunkter 

för verksamheten. I och med att förskolan blir mer och mer läroplansstyrd med krav 
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på ämnesinriktat lärande som skall förbereda barnen för skolan, kan det vara av vikt 

att se på den kritik som finns inom utomhuspedagogisk teori om lärandet inom fyra 

väggar. Genom att ta del av den kritik som riktats mot skolans lärandemiljöer kan 

utvecklingen som setts de senaste åren inom förskolan bromsas och ändra riktning 

till att gynna barnens fulla utveckling och livslånga lärande. 

     Genom att arbeta med LOV i förskolans verksamhet skulle barn och vuxna 

tillsammans få uppleva allt det fantastiska med odling; att se årstiden växlas dag för 

dag, höra ljudet av skon i snön bytas mot svalorna på himlen, känna jorden värmas i 

solen och smaka på årets första solmogna smultron. Alla sinnen får vara aktiva då 

grävning varvas med vila, sång och lek. Hälsa, motorisk utveckling och ökad känsla 

av samhörighet är några av vinsterna.  
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