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Deltagare: Cecilia Sparr, Ulrika Qvarnström och Veronica Öijerstedt
Malmbäcks Östra Förskola avd. Trollet
Mål:
 Att skapa olika mötesplatser ute på gården där barnen kan utveckla sin lek.
Delmål:
 Att få gården iordningställd efter en lång renovering så att vi kan påbörja
vårt projektarbete.
 Bygga ett land med hjälp av ”Dantemodellen” där vi kan plantera ätbara
växter.
 Bollplank där vi kan utmana barnen i matematik.
 Göra ett soldäck där barnen kan få ta med sig leken ut ex bygglek.
 Solskydd över sandlådan.
 Insektshotell.
Bakgrund:
Vi valde dessa förbättringsområden med anledning av att vår gård inte var rolig och
inbjudande för barnen. Tillsammans med barngruppen gjorde vi en kartläggning för
hur gården skulle se ut och vad de önskade att ha på gården.

Det vi fick av kommunen när vi öppnade förskolan var en sandlåda då de tyckte att
vi skulle gå iväg till närliggande förskolor och lekplatser då förskolan egentligen
bara skulle vara tillfällig. Vi tyckte att nu när vi går in på vårt fjärde år och
barngruppen blir större så måste vi ha en mer inbjudande och utmanande
utomhusmiljö. Vi behöver fler olika saker och lekmiljöer som inbjuder till lek på
gården.
Vi har vid flera tillfällen byggt lekmaterial själva till gården, men på grund av
bestämmelser från kommunen har dessa nu blivit utdömda av kommunen.

Nuläget vid start:
Lagom till att projektet började stängdes vår gård av på
grund av en renovering av skolan. Tak och fönster
skulle bytas. Vi fick till en början till oss att vi skulle
kunna vara på gården i olika etapper. I och med det, så
tänkte via att vi kör, vi löser detta. Så blev det tyvärr
inte. Gården stängdes av från mars-augusti.
Det enda vi hade på gården att utgå ifrån var en sandlåda då den var det enda som
var godkänt av kommunen.
Förändringar:
De förändringar som vi har gjort hittills är: (se bifogade bilder)
 Att göra ett land med ätbara växter.
 Vi har fått upp ett insektshotell.
 Ett plank som vi kan sätta upp olika saker på så som dokumentationer,
vattenbanor eller använda som staffli.
 Vi har odlat potatis och tomater. Dessa förodlade vi inne och sedan
planterade vi ut dem. Barnen fick också med sig potatis och tomater hem.

 Vi har börjat måla brädor i färgerna blå, grön, gul och röd som vi har satt
upp på staketet.
 Ett bollplank har också kommit upp där vi har gjort hål i olika storlekar som
barnen kan kasta bollar i.
 Bygget av soldäcket/scen har påbörjats.
De som har vart involverade i mätningarna på förskolan är pedagogerna och
barnen. Vi har vid några tillfällen genomförde mätningar med hjälp av kort på olika
aktiviter från gården. När barnen kom in från uteleken fick de gå till en pedagog
som frågade dem:
- Vad har du lekt med under din utevistelse?
Resultatet visar vi i ett diagram och i en skriftlig redogörelse.
De personer som har vi har samverkat med utanför förskolan är:
 IKEA- de har skänkt saker till vårt soldäck så som mattor, hyllor, kuddar. Vi
har också fått grytor, mått, vispar mm som vi ska ha i vårt utekök.
 Vaktmästaren.
 Samt kommunen som har bidragit med en summa pengar.
 Växter skänkta av privatpersoner.

Resultatet visar:
Vi ser att barnen rör sig mer över hela gården. De använder de nya miljöerna som
vi har gjort. En del nya gruppkonstellationer har bildats. En del barn efterfrågar de
lekredskap som vi har fått plocka bort så som en släde och en buss. Dessa gick
sönder under renoveringen och har inte ersatts.

Mätning av utomhusmiljön på avd. Trollet.
Efter utomhusvistelsen har vi frågat barnen vid tre olika tillfällen vad de hade valt
att leka med när de har varit ute. Vi valde mellan fyra olika saker på gården.

Resultatet av mätning visade att det var bollplanket som flickorna helst ville vara
vid och att det var sandlåda som pojkarna helst ville vara i.

Vid första mätningen hade vi 19 barn, 10 flickor och 9 pojkar.
Tre flickor hade valt att göra något helt annat på utevistelsen.
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Vid andra mätningen hade vi 17 barn, 8 flickor och 9 pojkar.
Två pojkar hade valt att göra något helt annat under utevistelsen.
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Vid tredje mätningen hade vi 20 barn, 11 flickor och 9 pojkar. Sex flickor hade valt
att gör något helt annat.
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Summering:
Att på bara någon månad ha kunnat genomföra dessa förändringar som vi har gjort
tycker vi är en bedrift. Vi arbetade länge i motvind då gården var avstängd och
inget kunde göras.
Nästa steg:
Nästa projekt som får bli till våren är att bygga ett solskydd över sandlådan och
plantera humle samt vinbär.
Vi ska även bygga några fler odlingslådor med kryddor och sallad.

Bifogade bilder

Bilder från Trollets
gård under
renoveringen.

Förodling av potatis.

Planering och
genomförande av
vårt ätbara land.

Det var väldigt viktigt
för barnen vilka
kartonger som skulle
användas, hur de såg
ut och vilka former de
hade.

– Vad fint det blir!
Kan man verkligen äta
allt det här?

– Det är ganska
tungt att gräva men
väldigt roligt.

– Så där, nu tycker
jag det blev snyggt.

Resultatet så här
långt.

En utav våra
snälla sponsorer.

Vårt nybyggda
bollplank. Hålen
kommer att
poängsättas och
målas.

Insektshotellet

Trädäcket/scenen
under
uppbyggnad.

