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INLEDNING 

 

I denna text är skolgård ett samlingsnamn för både förskole- och grundskolegårdar. 

Pedagogisk omsorg ingår i begreppet förskola. 

 

Falu kommuns skolgårdar ska vara bra lärandemiljöer som ger möjlighet till varierade 

inlärningsmetoder, tillfredsställer alla sinnen och stimulerar olika motoriska förutsättningar. Vi 

behövde därför ta reda på nuläget och få syn på vilka förutsättningar våra skolgårdar har som 

lärandemiljöför att bedriva en bra pedagogiskt och hälsofrämjande verksamhet. En åtgärd som barn 

och utbildningsförvaltningen har ansvar för i kommunens Miljöprogram 2012-2014, lyder: 

”Kartlägga förskole- och skolgårdars kvalité ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv 

enligt aktuella forskningsrön för att fastställa en miniminivå.” 

 

Målsättningen med kartläggningen är att skapa bra förutsättningar på våra skolgårdar som stimulerar 

barnens lärande och därmed ger ökad måluppfyllelse. I många år har Falu naturskola bedrivit 

utomhuspedagogik och utbildat pedagoger och elever, men det har inte gjorts någon övergripande 

studie över vilka förutsättningar som finns för att bedriva lärande utomhus. Samordningen mellan 

pedagogik och markförvaltning behöver förbättras så att strukturer för planering, kommunikation och 

ansvar blir tydligare och att barnperspektivet lyfts fram i planering och skötsel. 

 

Kartläggningen har skett i samarbete och konsultation av forskare och universitetslärare institutionen 

för stad och land, SOL, SLU Ultuna. 

 

Kartläggningen av delrapport 1förskolegårdar, förbereddes hösten 2012, genomfördes 2013 och 

redovisades våren 2014. Under kartläggningens gång ingick fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i projektet. Efter 1 januari 2014 kommer endast kommunala skolgårdar att kartläggas. 

 

De som deltagit i kartläggningsarbetet och drivit projektet framåt har varit 

Referensgrupp: Clas Murmester, markförvaltare kommunfastigheter; Johannah Rönnqvist, 

parkingenjör trafik & stadsmiljöenheten; Weronica Morell, bovärd Kopparstaden; Louise Marwig 

Nilsson, Anneli Nerell, förskolechefer, Tina Sahlin, förskolepedagog och Lena Mellström, 

förskolestrateg, Faluns förskolor;  projektledare Gittan Matsson, miljösamordnare, skolkontoret.  

Konsulter och samarbetspartners vid SLU, Ultuna: Susan Paget och Petter Åkerblom 

universitetslektorer, SOL / Movium. 

Högskolan Dalarna: Johanne Maad, universitetslektor i naturvetenskap, Högskolan Dalarna. 

Övriga stödpersoner: Ulf Henriksson, GIS-ingenjör mät och karta, stadsbyggnadskontoret, Falu 

Naturskola och praktikant Carl Halldén. 

 

Erfarenheter av denna kartläggning kan förhoppningsvis vara till stöd för andra som önskar göra en 

liknande analys. Jag tar tacksamt emot förslag, funderingar eller utveckling från dig som läst det här.   

  

Gittan Matsson på Hälsingbergs förskola 

Foto: Carl Halldén 

Gittan Matsson 

 

Miljösamordnare, barn- och utbildningsförvaltningen Falu kommun 

Telefon: 023-822 16 

E-post: gittan.matsson@falun.se 
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SAMMANFATTNING 
 

I Falu kommuns Miljöprogram 2012-2014 ansvarar barn och utbildningsförvaltningen för åtgärden 

”kartlägga förskole- och skolgårdars kvalité ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv 

enligt aktuella forskningsrön för att fastställa en miniminivå”. Falu kommuns skolgårdar ska vara 

bra lärandemiljöer som ger möjlighet till varierade inlärningsmetoder, tillfredsställer alla sinnen och 

stimulerar olika motoriska förutsättningar. 

 

Kartläggningen har skett i samarbete och konsultation av forskare och universitetslärare vid 

SOL/ Movium SLU, Högskolan Dalarna deltar med en studie för att se vilka kriterier och områden i 

kartläggningen som är betydelsesfulla för lärandet i utemiljön. 

 

Kartläggningsformulär togs fram med 32 parametrar i område A -Fysisk miljö, 13 frågeställningar i B -

Förutsättningar och 15 frågeställningar i C - Det här gör vi nu, se bilaga 1. Frågorna i B och C 

diskuterades fram med pedagoger och förskolechef på respektive förskola. Av resultatet går att läsa ut 

tendenser som vad är redan nu bra och vad bör förbättras. Alla gårdar ska få vara unika och ha stora 

variationer, men den gemensamma strävan är att få en bra lärandemiljö på våra förskolegårdar. 

 

Delrapport 1 startade 2013 och omfattade kartläggning av samtliga 70 kommunala och fristående 

förskolegårdar samt kommunala lekplatser som används av familjedaghem. Resultatet redovisades och 

lämnades över till respektive förskolechef våren 2014. Under 2014 inleddes arbetet med delrapport 2, 

kartläggning av grundskolans skolgårdar.  

 

Resultatet av kartläggningen visade att Faluns förskolegårdar och lekplatser i stort har goda 

förutsättningar för lärande och hälsa 

 De flesta är stora med mycket gräsbevuxna ytor och runt 50 kvm/ barn.  

 Gårdarna är över lag lättillgängliga för alla, oavsett rörelseförmåga.  

 Personalen ger barnen delaktighet och stimulerar dem att ta egna initiativ utomhus.  

 Personalen har en positivattityd till utevistelse i alla väder.  

 

Resultatet visade på områden som bör utvecklas och förbättras på Faluns förskolegårdar och 

lekplatser.  

 Det formella lärandet sker oftast inomhus.  

 Kommunikation mellan hyresvärd och hyresgäst bör förbättras. 

 Stora skillnader på förutsättningar för lärande på förskolegårdarna. 

 Låg personaltäthet påverkar den pedagogisk och hälsofrämjande utomhusverksamheten negativt. 

 Familjedaghemsgrupper saknar skydd och förråd på de kommunala lekplatserna. 

 

Bristen på solskydd där små barn ofta vistas, har uppmärksammats och åtgärdats på flera förskolor den 

senare tiden. Fortfarande saknas solskydd på flera gårdar, så en generellgenomgång av samtliga 

gårdars tillgång på solskydd och åtgärder behöver göras. Tillräcklig belysning och regnskydd saknas 

också på de många av gårdarna.  

 

Vid låg personaltätheten stänger många förskolor av stora delar av gården för att skapa en trygg 

omsorg. Dessa avstängningar får inte permanentas eftersom barnen ska kunna få upp farten och 

använda de stora ytor som finns, bland annat för att öka fysisk aktivitet och minska exponeringen av 

UV-strålning.  

 

Under kartläggningens gång förbättrades kommunikationen mellan hyresgäster och hyresvärd vart 

eftersom olika frågor dök upp. För att få kontinuitet och struktur i kommunikation och samarbete så 

har en förvaltningsövergripande skolgårdsgrupp bildats bestående av personal från 

kommunfastigheter, trafik & fritid/park, Kopparstaden, HSB samt barn- och utbildningsförvaltningen. 

Gruppen ska träffas en gång varje höst och vår och däremellan ge återkoppling till förskolorna. En 

lathund togs fram för att klargöra hur och med vad, personal och föräldrar får delta i utformning av 
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Barnen på förskolan Härden har en naturlig pulkabacke att åka i. 

förskolegårdar. Falu Naturskola har skräddarsytt fortbildningspass i utomhuspedagogik för förskolans 

personalgrupper, där så önskades. 

 

Förslag på förbättrade villkor för familjedaghem vid lekparker har lämnats vidare till Trafik och fritid/ 

park.  

 

Nya förskolor anläggs och det saknas generella riktlinjer på vad som bör finnas på en skolgård. Under 

2014 har Boverket gett MOVIUM, SLU i uppdrag att ta fram en vägledning för generella riktlinjer på 

förskole- och skolgårdar. Denna vägledning kommer att vara till stor hjälp i kommunens planering av 

förskolegårdarnas utformning. Förslag på vad som bör finnas på en förskolegård finns i kap 5. 

 

Pedagogernas trivsel på förskolegården är av stor betydelse för gården som lärandemiljö. Om de 

vuxna trivs på sin förskolegård så är de ute mer tillsammans med barnen. Slutsatsen blir att skapar vi 

stimulerande skolgårdar även för pedagoger så ökar barnens lek, lärande och hälsofrämjande aktivitet 

på förskolegården samt i förlängningen också måluppfyllelsen. 
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1.  KARTLÄGGNING AV FALUNS FÖRSKOLEGÅRDAR 
- HUR VI GJORDE OCH VARFÖR. 

 

Faluns barn och utbildningsförvaltning ska skapa bra förutsättningar för barn och ungdomars lärande, 

såväl inomhus som utomhus. För att få en nulägesbild av förskolegårdarna som lärandemiljö så 

behövdes en kartläggläggning ur ett pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv. Frågorna var många -

var är vi, vart ska vi och hur kommer vi dit?  

- Lockar våra förskolegårdar barnen till lek och aktivitet och att utforska världen? 

- Utmanas barnen till varierad rörelse och är det lätt att växla mellan olika aktiviteter? 

- Hur trygg är förskolegårdarna för barn och personal? 

- Finns det bra material på förskolegården för utveckling och lärande? 

- Vilka förutsättningar har familjedaghem för att utmana barnens utveckling och lärande på 

kommunens lekplatser? 

- Vem ansvarar för vad på förskolegården och vad får pedagoger och föräldrar göra? 

 

Samtidigt som Falu kommun planerade kartläggning av förskolegårdar så önskade forskare få ett 

tydligare grepp om ”Vad gör en skolgård bra?”. Falu kommun och SLU inledde därmed ett samarbete 

i denna omfattande kartläggning.  

 

2012 togs så det politiska beslutet att ”kartlägga förskole- och skolgårdars kvalité ur ett 

pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv enligt aktuella forskningsrön för att fastställa en 

miniminivå”. Förskolegårdar och lekplatser som används av familjedaghem var första delområdet. 

Tillsammans med forskarna arbetade vi fram ett kartläggningsformulär som baserades på Skolverkets 

kvalitetsverktyg BRUK. 

 

Samtliga 70 förskolegårdar ritades upp i detalj samt fotograferades. Formulär A - Fysisk 

miljöbaserades på 32 kriterier där både kvalité och kvantitet skattades. En pedagog på respektive 

förskola och förskolechef diskuterade i cirka en och en halv timme tillsammans med kartläggaren de 

13 frågorna i B - Förutsättningar för pedagogisk och hälsofrämjande verksamhet, samt de 15 frågorna 

i C - Det här gör vi nu. De flesta punkterna skattades 1-6 där 1 =finns inte alls och 6 =kännetecknar 

förskolan, se bilaga1. Pedagogen fick i uppdrag att upprepa samtalet med hela personalgruppen för att 

därefter lämna ifrån sig det ifyllda frågeformulären B och C. 
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Lekplatser som familjedaghem använder kartlades med ett anpassat formulär över A- Fysisk miljö. 

Personalen i alla familjedaghemsgrupper fick också det pedagogiska samtalet om B -Förutsättningar 

och C- Det här gör vi nu, om respektive lekpark. 

 

Skolans naturnära områden, platser som förskolan och familjedaghem använder utanför skolgården/ 

lekplatsen, ringades in på en GIS-karta. Detta för att kommunens samtliga förvaltningar ska ha vetskap 

om naturområden som förskolan använder. Den dokumentationen ingår inte i kartläggningsprojektet, 

men var smidigt att genomföra i samband med kartläggningen. 

 
 
2.  RESULTAT OCH HUR RESULTATET KAN UTVECKLA FALUNS 

FÖRSKOLEGÅRDAR 
 

Medianvärden räknades ut för samtliga kriterier från de tre formulären A - Fysisk miljö, B - 

Förutsättningar och C - Det här gör vi nu, se bilaga 1. Respektive förskolas medianvärde jämfördes 

med medianvärdet för hela kommunen för att avläsa avvikelser. Det samma gjordes för de kommunala 

lekparkerna som familjedaghem nyttjar. Alla förskolegårdar ska få vara unika och ha stora variationer, 

men med hjälp av medianvärden kan vi upptäcka avvikelser som bör åtgärdas eller områden i 

lärandemiljön som redan nu fungerar bra och vi ska vara särskilt rädda om.  

 

I maj 2014 lämnades resultatet över till samtliga förskolechefer som fick en noggrann genomgång av 

resultatet för respektive förskola. Förskolechefen äger resultatet över sin egen förskolegård och 

tillsammans med personalen har de fått uppdraget att prioriterade de åtgärder som de själva kan 

påverka för att förbättra lärandemiljön utomhus. Resultaten för de kommunala lekplatserna som 

nyttjas av familjedaghem överlämnades till trafik och fritid/ park. 

 

2.1 Resultat som visar en bra nivå 
Faluns förskolegårdar har goda förutsättningar för lärande och hälsa och positiva resultat som är 

viktiga att behålla på en bra nivå är 

• De flesta gårdarna är stora med mycket gräsbevuxna ytor och cirka 50 kvm/ barn  

• Förskolegårdarna är över lag lättillgängliga för barn oavsett rörelseförmåga.  

• Personalen ger barnen stor delaktighet och stimulerar dem att ta egna initiativ utomhus.  

• Personalen ser positivt på utevistelse i alla väder.  

 

 

 

 

 

 

  

På Lergökens förskola finns gamla mjölkbackar som varierar efter barnens lek  

och fantasi. Det kan vara fotbollsmål, pulkor, byggklossar. 
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2.2 Förbättringsområden 
Nedan beskrivs områden som behöver utvecklas och förbättras på Faluns förskolegårdar samt förslag 

på utveckling. En del av förslagen har redan påbörjats. 

 

• Det formella lärandet sker oftast inomhus. 

Det formella lärandet och tematiskt arbete sker av tradition oftast inomhus. Utomhus dominerar 

spontan lek och rörelse.  

Förslag & utveckling: Många pedagoger anser själva att det sker för lite undervisning på 

förskolegården och önskar mer fortbildning i utomhuspedagogik samt en mer tillåtande inställning i 

arbetslagen till lärande utomhus. Som en följd av kartläggningen startade Falu naturskola 

fortbildningspass i utomhuspedagogik på förskolegårdar. Dessa pass har blivit mycket uppskattade och 

stimulerar pedagogerna till mer lärande på den egna gården. Det är också rektorns ansvar att skapa 

positiva attityder och goda förutsättningar för lärande på förskolegården. 

 

• Kommunikationen mellan hyresvärd och hyresgäst måste förbättras.  

Fastighetsförvaltare och förskolans personal har saknat en bra struktur förkommunikation. 

Ansvarsområden är också ibland oklara.  

Förslag & utveckling: Vem bevakar att barnperspektivet finns med i kommunens planering? Många 

små kommunikationsmissar uppmärksammades, som exempelvis snöröjning och riskfyllda 

anläggningar som gjorts på föräldrars initiativ. Det är mycket okunskap och otydlighet om vad som är 

tillåtet för personal och föräldrar att göra när dom själva vill utveckla gården. Genom kontakt med 

fastighetsbolagen har personalen nu fått möjlighet att påverka snöhögarnas placering. Det är också 

tillåtet, inom vissa ramar, för personal och föräldrar att anlägga saker på förskolegården. Viktigt att 

alla följer den ”lathund” som kommunfastigheter utformat i samarbete med barn och 

utbildningsförvaltningen, se bilaga 2. En skolgårdsgrupp har bildats för att kontinuerlig 

kommunikation ska ske mellan de som sköter och de som nyttjar förskolegårdarna. Mer beskrivet om 

skolgårdsgruppen i kapitel 2.4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Stora skillnader i förutsättningar på förskolegårdarna. 

Gårdsstorlek, höjdskillnader och naturinslag varierade mycket på de olika på förskolegårdarna. Några 

hade skogsområden med åsar och raviner och andra gårdar bestod av en platt, liten yta med några 

gung- och klätterställningar som rörelsestimulans.  

Förslag & utveckling: Att förändra och utveckla förskolegårdar är en långsam process. Genom 

kartläggningen har skillnaden uppmärksammats och de sämsta gårdarna har börjat förändras och 

flyttats upp på prioriteringslistan för åtgärder. Några staket har också flyttats ut för att utöka gårdarnas 

storlek efter kartläggningen. Generella riktlinjer, helst politiskt tagna, måste finnas för att alla parter 

ska ha samma mål och barnperspektiv vid nybyggen och renoveringar. 

 

• Personaltätheten påverkar den pedagogisk och hälsofrämjande verksamheten utomhus. 

På flera förskolegårdar finns det tillfälliga staket som skärmar av stora delar av gården. Staketen är 

nödvändiga för att ge trygghet när personaltätheten är låg. Många av förskolorna planerades och 

byggdes runt 1970-1980 när personaltätheten var högre. Ofta är det områden med natur- och 

Förskolan Tvåan har en lapp på grinden.                                                     Förskolan Gläntan behöver dela av 

gården när det är för få vuxna ute.  
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skogsområden som avskärmas, och det som ofta finns kvar för barnen att vara på är en yta bestående 

av färdiga gungställningar och lekutrustning. Avskärmningen hindrar barn att ”få upp farten”. 

Förslag & utveckling: De tillfälliga trygghetsstaket som finns på många förskolor måste utvecklas ur 

arbetssynpunkt. De får inte permanentas och måste vara lätta att fälla upp samt fälla ihop. 

Svårhanterliga staket gör att de sitter uppsatta mer än nödvändigt.  Staketen behöver inte vara annat än 

ett hinder ”hit men inte längre” eftersom det finns ett säkert staket bortanför. Forskningen visar på 

vikten av att barnen ska få upp farten och förflytta sig på större områden för att minska exponeringen 

av UV strålningen. 

 

• Familjedaghem saknar regnskydd och förråd på de kommunala lekplatserna. 

Bland våra största vardagshjältar är personal inom pedagogisk omsorg som släpar hinkar, spadar i 

kassar till lekplatserna.  Om det kommer oväder eller att barn blir sjuka, så måste de avbryta och släpa 

hem prylar och alla barn igen, eller vänta tills föräldrar hämtar vid lekparken på avtalad tid. Ingen av 

de kommunala lekplatserna som kontinuerligt används av familjedaghem hade tak eller förråd för 

personal och barn vid kartläggningen. 

Förslag & utveckling: Resultat av kartläggningen och önskemål från dagbarnvårdare har lämnats 

över till trafik& fritid/ park. Med ganska enkla medel kan vardagen vid lekplatserna bli betydligt bättre 

för barngrupperna. Det som önskas av familjedaghemsgrupperna är ett tak på fyra stolpar där ena 

sidan avgränsas med ett förråd. Gärna en sittbänk under taket, längs med förrådet, för fikastund och 

trötta barn. 

 

2.3  Solskydd, regnskydd och belysning 
De flesta förskolegårdar saknar solskydd, regn/snöskydd och tillräcklig belysning. Det är bra för att 

kunna bedriva kontinuerlig utevistelse och stimulera barnens trivsel och kreativa lärare i alla väder och 

året runt. 

 

Solskydd efterfrågas på många förskolor. På senare tid har många förskolor skaffat solskydd på egen 

hand eller genom fastighetsbolagen, men tyvärr finns det fortfarande förskolor som saknar skugga 

över sandlådor eller platser där barnen ofta vistas. 

Förslag & utveckling: Solskydd borde ingå i grundutrustning som fastighetsägare ansvarar för. 

Solskydd typ segel är populära, men många är dyra. Alternativ kan vara att gjuta stolpar i hörnen av 

sandlådan och trä ett grovt rep igenom hål i toppen av stolparna så att användbarheten blir flexibel.  

Personalen kan hänga upp presenningar, draperier eller odla klängväxter som skydd. Andra varianter 

på skugga är att plantera en snabbväxande häck i vinkel vid sandlådans soligaste hörn eller skapa två 

sandlådor på gården där den ena alltid är i skugga.  

 

Regn/snöskydd är viktigt för barnens lek och lärande oberoende av väder. Förutom att skydda mot 

regn och snö så ger det solskydd och kan bli en trivsam avskärmning för barn att vara under. 

Förslag & utveckling: Bygga enkla tak på fyra stolpar på samtliga förskolegårdar som saknar detta. 

Även täta kojor av exempelvisav pil skapar krypin och enskilda platser, något som fler av våra 

förskolegårdar behöver. 

 

Belysning verkar vara ett bortglömt område. Få gårdar är upplysta med tanke på barnens lek och 

lärande underalla årstider. På vintern kan det vara mörkt och otryggt för att vara ute på morgon och 

eftermiddag.  

Förslag & utveckling: Lampor med rörelse sensor riktade ut mot gårdens alla vrår borde sättas upp på 

förskolegårdar för att skapa trygghet för barn och personal och som bonusförhindra förstörelse på 

kvällar. 
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Löst material som enkla träklossar, stimulerar skapandet på 

förskolan Glashyttan-Malmen. 

2.4 Skolgårdsgrupp ger kontinuitet  
En av de viktigaste prioriteringarna för att utveckla skolgårdar är att skapa bra kommunikation mellan 

hyresgäster och hyresvärd. Anläggning, skötsel och säkerhet följer nationella och internationella 

rekommendationer. Barnens behov av utmaningar och personalens erfarenhet och kunnande kommer 

av tradition sällan med i planeringen. Kartläggningen visade att det saknades struktur och kunskap om 

vem som ansvarar för olika områden på förskolegården. En kontinuerlig avstämning 

mellankommunfastigheter, trafik& fritid/park, Kopparstaden och barn & utbildningsförvaltningen 

behövs. Från och med hösten 2014 ska därför regelbundna träffar genomföras varje höst och vår. 

Innan dessa träffar ska samtliga förskolechefer i samråd med respektive förskola få möjlighet att påtala 

prioriteringar och oklarheter. Förskolechef ska därefter fårespons från skolgårdsgruppen. 

 

2.5 Forskarstudie för att utveckla lärande på förskolegårdar 
Forskaren Johanne Maad, Högskolan Dalarna har genom PUD, pedagogisk utveckling Dalarna, 

genomfört en förstudie för att fördjupa sig i de områden som kartlagts på förskolegårdarna i Falun. 

Vilka områden är betydelsefulla för lärandet och lärandemiljön? Förstudien leder förhoppningsvis till 

en djupare analys. 

 
 

 
3.  SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

3.1 Vad gör en förskolegård bra 
Varje förskolegård är unik och gårdarna går inte att jämföra med varandra. Det finns ändå 

grundläggande utformningar som bör vara med på en förskolegård för att stimulera barnens lek, 

kreativitet, motorik och lärande. Enligt forskaren Susan Paget ska en bra förskolegård som lockar till 

lek och lärande vara månganvändbar, flexibel och påverkbar för barnen. Gården ska vara uppdelad i 

olika rum anpassad för olika gruppstorlekar och med olika typer av grundmaterial exempelvis asfalt, 

grus, gräs. Leken ska kunna förflyttas lätt och det ska också finnas gott om löst material som är 

lättillgängligt för alla. Skugga och belysning är viktiga. Susan Paget uppmanar till mer ostädade 

gårdar, men de får för den skull inte vara farliga (1. Fritidspedagogen 2011). 

 

En bra förskolegård måste ha en tillräcklig stor och varierad yta för att utmana rörelse och så att 

barnen kan få upp farten. Det är viktigt dels för att öka fysisk aktivitet och rörelse som skapa goda 

vanor för att motverkar övervikt. Det är också bevisat att barn som har stora ytor rör sig mer och 

därmed mindre exponerade av UV-strålning (2. Bolderman, Dal mfl 2005). 

 

Förskolan Bjursen har funnit ett fiffigt sätt att använda 

överblivna rörstumpar  
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3.2 Pedagogiskt perspektiv 
Det är positivt att Faluns förskolegårdar är olika i utformning, yta och innehåll, men de till ytan minsta 

bör bli större, de mest städade bör få mer löst material och de mest ostädade bör rensas. Barnens 

kreativitet och rollspel kräver stora och små lösa saker som inte har en förutbestämd betydelse. 

Exempel på det är plank, plaströr, stubbar, kottar, pinnar. Kuperad yta, träd i olika storlekar, buskage 

och prång är lika viktiga inslag på en förskolegård som färdiga klätterställningar.  

 

Det leks mycket på Faluns förskolegårdar och gårdarna har fina förutsättningar för lärande och 

hälsofrämjande verksamhet. I samtal med pedagoger kom det fram att det mesta av formella lärandet 

sker inomhus medan det är mer fri lek utomhus. En traditionell vana som inte är unik för Falun och 

dessutom är gränsen mellan lek, rörelse och lärande inte skarp. Utomhus är det lättare att lära in med 

alla sinnen och ge mer varierad stimulans i lärandet jämfört med inomhusmiljön. Forskningen visar att 

samspelet mellan lärande inne och ute kan skapa förutsättningar för ett effektivare lärande ”livskraftig 

kunskap skapas i växelverkan mellan den fysiska inomhusmiljön och utomhusmiljön som bildar en 

gemensam arena för lärande.” (3. Dahlgren m.fl 2007). 

 
3.3 Hälsofrämjande perspektiv 
I Skolverkets stödmaterial Förskolans och skolans värdegrundstår: ”I en miljö där barn och elever får 

lust att lära, känner trygghet och får framtidstro är det hälsofrämjande arbetet en del av 

värdegrundsuppdraget – och inte skilt från kunskapsuppdraget” (4.). Förskolegårdar är viktiga miljöer 

för att främja hälsa och en plats där våra barns värdegrund grundläggs. Tyvärr är det ofta de kreativa 

utemiljöerna som först plockas bort, när skolans förvaltning och fastighetsbolag har uppdrag att spara 

pengar. Hur vänder vi den trenden? Varför värderas inomhusmiljön som en viktigare plats? 

 

Som tidigare nämnts har Faluns förskolegårdar i genomsnitt stora ytor och bra möjligheter för rörelse.  

Barn rör sig i allmänhet allt mindre och stora förskolegårdar är bra för att motarbeta barnfetma och 

även koncentrationssvårigheter. När barnen kan röra sig på stora ytor så visar studier att exponeringen 

av UV-strålning minskar. De tillfälliga staket som avskärmar en del av gårdarna förhindrar tyvärr 

barnens rörelsefrihet. När det är få vuxna på gården så kan det vara nödvändigt att avskärma vissa 

delar av gården, men dessa avskärmningar eller staket får inte bli permanenta. Stora gårdar gör det 

också möjligt att ha flera sandlådor utplacerade så att en av sandlådorna alltid ligger i skugga. Flera av 

förskolorna är 20-30 år gamla och har inte byggts med tanke på att skydda barnen från onödig UV-

strålning. Nu byggs det akuta solskydd på många gårdar och faran är att det blir dyra panikåtgärder. 

Solskydd är viktigt för att främja hälsa och det måste finnas övergripande kommunala, ja allra helst 

statliga, normer för att barnen skyddas från alltför mycket sol på förskolegårdar. 

 

Motoriskt behöver barn stimuleras i att balansera, hoppa, springa, krypa, klättra, gunga, hänga, åla, 

rulla, gå och stödja för att utveckla viktiga delar av hjärnan som bland annat styr språket. 

Förskolegårdarna är perfekta för att öva barnens motorik och alla sinnen! I Falun är det diskussioner 

om gungornas vara eller inte vara. Till gungornas nackdel är att de tar stor plats, skapar dålig 

arbetsmiljö för personalen som ska lyfta och ge fart, samt orsak till konflikter. Till dess fördel är 

träning av balanssinnet, konfliktövning och även att alla älskar att gunga. Den pendlande rörelsen som 

är viktig för hjärnans utveckling kan ersättas av något annat än gungor som exempelvis grova rep, 

trapetser eller varför inte en hammock där man kan läsa sagor tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan Hästhovens gård ger barnen många möjligheter till 

rörelse. Gården är naturligt kuperad och personalen har 

medvetet ordnat motoriska utmaningar. 
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Barnens rätt till skrubbsår 

3.4  Föräldrar – trygghet, oro och ansvar 
Förskolan ska ge omsorg, fostran, lek och lärande och naturligtvis en trygg miljö för alla. Föräldrar är 

ofta medvetna och insatta i förskolans verksamhet. Det senaste decenniet har föräldrarnas oro ökat för 

att barnen kan slå sig eller på annat sätt påverkas negativt. Exempelvis har hinderbanor tagits bort när 

ett barn slagit upp ett sår i pannan, klätterträd har sågats ner eller vattentunnor för lek förbjudits för 

rädslan om sanitär ohälsa för barnen. Dessa fantastiska pedagogiska verktyg kan givetvis vara skadliga 

om de används vårdslöst eller ohälsosamt, men vi måste också lära barnen att utsätta sig för små risker 

för att förstå gränser och farligheter i sin omvärld. Det är stor skillnad mellan allvarliga skador och 

skrubbsår. Fastighetsbolagen, som är ansvariga för skador som orsakas av ohälsosamma och farliga 

utrustningar på sin mark, kan aldrig bygga helt säkra och rymningsfria förskolegårdar. Det är 

glädjande att under kartläggningens samtal få höra pedagogerna säga att barnen måste få öva sig i 

utmaningar. 

 

Kemikalier i barns vardag är en annan farlighet som uppmärksammats på senare tid och skapar oro hos 

både föräldrar och personal. Vissa plaster utsöndrar hormonstörande ämnen, särskilt i samband med 

värme. Inomhusmiljön och kök är därför prioriterade områden att sanera.  Även utomhus bör plaster 

och lösa gummidäck ses över och efter hand bytas ut. De stötdämpande underlagen som anläggs under 

gungor och klätterställningar – vad är det för typ av plast? 

 

 

 

 

 

 

3.5 Samarbete inom kommunen 
Som följd av kartläggningen har kommunikationen förbättrats mellan de olika parterna som anlägger, 

utvecklar, sköter och nyttjat förskolegårdar och lekparker. Även inom förskolorna har samtalet om 

utegården ökat och intresset för att förbättra gården. Men vad får pedagoger och föräldrar göra på 

förskolegårdarna? För att bringa klarhet gjordes en lathund för Falu kommun, se bilaga 2,som alla 

pedagoger och föräldrar ska följa.  

 

I och med den förvaltningsövergripande skolgårdsgrupp som träffas kontinuerligt, så kommer 

förhoppningsvis många olösta knutar att lösas upp, se även kapitel 2.4. Förskolor får därmed chansen 

att påtala förbättringsförslag inför varje säsongsmöte med skolgårdsgruppen. Viktigt är att gruppen ger 

återkoppling till förskolans personal. 

 

3.6 Nationellt samarbete 
Under kartläggningens första år startade en arbetsgrupp bestående av representanter från sju 

kommuner - Falun, Lund, Uppsala, Västerås, Nynäshamn, Umeå och Malmö - som på olika sätt 

engagerat sig i skolgårdsutveckling. Den nationella skolgårdsgruppen har varit ett bra stöd i 

kartläggningsarbetet. Gruppens deltagare upplever en tröghet i skolgårdsutveckling eftersom ingen 

håller i trådarna för kommunernas övergripande riktlinjer i utformning och skötsel av skolgårdar. Se 

bild kapitel 4. Glädjande är att Boverket gett MOVIUM uppdraget att under 2014 ta fram en ny 

vägledning ”Allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor och skolor”(5.). 

 

3.7  Lärande för hållbar utveckling, LHU 
LHU innebär att elever erhåller förmågan att värdera och dra slutsatser om hur handlingar påverkar 

framtiden. I Lpfö/2010, kapitel Förskolans värdegrund och uppdrag, sidan 5 (6.)står att ”delaktighet 

och tilltro till den egna förmågan ska grundläggas”. I utemiljön kan barnens förmågor stimuleras på 

många olika sätt för ett hållbart och entreprenöriellt lärande. Förtrogenhet och förståelse om naturens 

kretslopp fås bara genom att vistas utomhus. 

7 landmärken för en hälsofrämjande skola för en hållbar utveckling, är en förklaringsmodell som 

lyfter fram sju olika områden vilka utgår från individens behov (7. Hallberg). Falu kommun arbetar 
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Bild från Johan Hallbergs häfte ”7 landmärken” 

 

Mer rörelse i 
vardagen  

Mer grönt på 
tallriken 

Öka 
föräldraskapet  

Mer mänskliga 
möten  

Balansera 
stressen  

Närhet till 
naturen 

Närhet till 
kulturen 

tillsammans med landstinget Dalarna för att finna verktyg på hur landmärkena kan användas i 

utomhuspedagogiken. 

 

 

 

 

3.8 Förskolegården ska även stimulera vuxna 
Pedagogerna är mycket viktiga i lärandeprocesser och hur lärandemiljön, i detta fall förskolegården, 

används. Den vuxne ska stimulera barnen att tro på sin egen förmåga i skapande, utforskande, rörelse 

och att skapa goda relationer tillsammans med andra barn och vuxna. Samtalen under 

kartläggningsarbetet gav att personalen också önskar stimulerande gårdar för deras behov. Det 

fokuseras mycket på barnperspektiv, men verksamheten på förskolegårdar är en växelverkan mellan 

vuxna och barn. Pedagogernas trivsel är av stor betydelse för skolgården som lärandemiljö. Om de 

vuxna trivs på sin förskolegård så är de ute mer tillsammans med barnen. Slutsatsen blir att skapar vi 

stimulerande skolgårdar för pedagoger så ökar barnens lek, lärande och hälsofrämjande aktivitet på 

förskolegården samt i förlängningen också måluppfyllelsen. 

 

 

4.  STÖD FÖR ANDRA SOM VILL KARTLÄGGA FÖRSKOLEGÅRDAR 
 

 Kartläggningen får endast fram tendenser! 

 Tag god tid på dig – dokumenterande tar längre tid än man tror. 

 Jag valde att begränsa kartläggning innanför förskolegårdens staket eftersom det var lärandemiljön 

jag ville få fram, inte utomhuspedagogiken.  

 Fysiska miljön - A, fotografera allt, vartenda hörn och vrå av skolgården. 

 Förutsättningar - B, be pedagogerna att se med objektiva ögon på sin egen gård. 

 Det här gör vi nu - C, pedagoger som har ett engagemang för utomhuspedagogik underskattar ofta 

sin verksamhet. 

 Jag valde att följa Skolverkets dåvarande BRUK och skattade 1-6. Färgade de olika värderingarna 

så det gick att visuellt läsa ut hur respektive förskola låg till, se bilaga 1 

 Räkna ut median eftersom din och pedagogernas skattningar är trubbiga och godtyckliga. 

 För att göra det genomförbart så valde jag att intervjua endast en pedagog per förskola och att 

förskolechef skulle delta vid minst ett tillfälle. Därefter bad jag dem checka avfrågeformulären på 

en APT så att alla kunde vara delaktiga i svaren.   

 Ge dig inte in i nybyggnationer eller renoveringar. Då kommer du aldrig att hinna med 

kartläggningen! 

 Rädsla för risker kan bromsa skolgårdsutveckling. Markansvariga och förskolechefers ansvar om 

det händer en olycka väger tungt, men hur långt ska det dras så att det inte hämmar barnens 

utveckling?  

 Vilka generella riktlinjer bör finnas? Vem är ansvarig för utveckling och underhåll? Jag bifogar en 

bild som vi i den nationella skolgårdsgruppen arbetat fram, se bild nedan. Helst bör alla kommuner 

ha samtliga ringar klara för att kunna arbeta för en bra lärandemiljö på skolgårdar. Ansvarsområdet 

bör vara delat! 
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5. FÖRSLAG PÅ GENERELL UTRUSTNING PÅ EN FÖRSKOLEGÅRD 

 

Under våren 2015 kommer SKL att ge ut en skrift för fastighetsförvaltningar som är läsvärd för alla 

som på något sätt är involverade i förskolegårdens utformning och användning.  

 

1. Barnperspektivet ska finnas med i planering. 

2. Pedagogiska och hälsofrämjande aspekter ska väga tungt i planering 

3. Förskolegården ska vara månganvändbar och flexibel. 

4. Säkerhetsaspekter ska vara balanserad och genomsyra allt på gården. 

 

Gården ska stimulera till utevistelse för både barn och vuxna genom att: 

Leken ska kunna flyttas lätt  

Stora ytor - att springa av sig  

Mindre" rum" anpassat för olika gruppstorlekar  

Enskilda "rum"  

Möjlighet att klättra, balansera, hoppa, gunga, krypa, gå, springa   

Tillgänglig för alla   

Gott om sittplatser  

Gott om löst material att skapa, bygga och leka med.  

Alltid möjlighet till att vara i skugga  

Bra belysning i alla vrår.  

Stimulera sinnena, exempelvis sinnenas trädgård - att lukta, smaka, se och känna.  
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Bilaga 1 Frågeformulär A, B, C 

Bilaga 2 Lathund vid utveckling av skolgårdar, Falu kommun. 

 

Foton är tagna av Gittan Matsson om inget annat uppges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Daglöstäktens familjedagbarn har en härlig klättergran. 
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Bilaga 1 Kartläggning av Falu kommuns förskolegårdar.  Frågeformulär A, B, C 

 
  A Fysisk utformning 

förskolegårdar Värde   Uppskattad variation Ytor       % 

1 Entréer     Gräs    

  Miljöns”rumslighet” och variaton      Skog   

2a   - Storgrupp     Buskage   

2b    - Smågrupp     Träd   

2c    - Enskilt     Asfalt /plattor- ej gångväg   

3 Samverkan växtlighet/öppna ytor/lekredskap     Grus   

4 Kuperad yta, höjdskillnader     Vatten/blötområden   

5 ”Rumsliga”övergångar    Leken flyttas lätt     Oanvändbara ytor (branter, tagg, stängt)   

6 Upplevelse av insynsskydd typ berså     Gångvägar   

7 

Kanter/avgränsningar tillgängligt för alla 
funktionshindrade, småbarn, lekfordon     Varierande växtlighet (ej busk eller träd)   

  Lekutrustning      Sandlåda/sand   

8 Klätter/rutsch färdig     Gungor   

9 Sandlåda     Summa  100%   

10 Gungställning   
   

11 Lekstuga   
   

12 Fast rollspelsmaterial   
 

  
13 Vattenlek – uttag   

   
14 Klättersten   

   
15 Klätterträdstam   

   
16 Löst material på utegården   

   
17 Förråd för lekmaterial åtkomliga för barn   

   
  Odlingsytor genom skolans vhet   

   
18 Bärbuskar/ fruktträd   

   
19 Markodling   

   
  Övrig utformning   

   
20 Samlingsplats/ scen   

   
21 Eldstad / grill   

   
22 Stängsel och grindar   

   
23 Solskydd, platser/växter med ”tak”   

   
24 Regnskydd   

   
25 Belysning av uterummet   

   
26 Konstutsmyckning   

   
  NÄROMRÅDET   

   
27 Cykelparkering   

   
28 Barnvagnsparkering   

   
29 Avlämningsytor för fordon   

   
30 Parkering för fordon   

    
  

A   Självskattning   1 - 6 
  
1  Kriteriet kännetecknas inte alls skolan/  
    finns ej 

 
2  Vissa tecken visar på kriteriet/ 
     finns men mycket litet   

 
3  Kriteriet finns, men i liten skala/ 
    finns men kan utvecklas 

 
4  Kriteriet finns tillfredsställande/ OK 

 
5  Skolan kännetecknas till stor del av kriteriet/ 
    finns och fungerar bra, tanke finns på utformning  
   
6  Detta kriterium kännetecknas av skolan/  
    finns och fungerar mycket bra, väl genomtänkt  
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Bilaga 1 Kartläggning av Falu kommuns förskolegårdar.  Frågeformulär A, B, C 
 

B  Förutsättningar för pedagogisk och 
hälsofrämjande lärandemiljö förskolegård Värde 

PEDAGOGIK 

1 Utegården är utformad så att det är enkelt att bedriva 
undervisning. (formellt lärande av lärare)   

PEDAGOGIK 
2 Utegården ger rikliga möjligheter till experiment, lek och 

skapande - utbildning.   

FLEXIBEL 
UTEMILJÖ 

3 Utemiljön är föränderlig och kan ändras och anpassas för nya 
förhållanden   

RÖRELSE 

5a 

I utegården kan barnens rörelseutveckling stimuleras på ett 
rikligt och varierat sätt: 
a) Möjlighet för barnen att röra sig fritt och varierat, ex 
pendla, balansera, klättra, hoppa   

RÖRELSE 5b b) Ytor för större grupper att ”tumla runt”   

RÖRELSE 5c c) Varierat under alla årstider   

RÖRELSE 

6 Utegården är utformad så att barnen kan leka och umgås i 
olika grupperingar utan att störa varandra   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

7 
Utegården är utformad så att det finns ostörda platser för lek 
i smågrupper   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

8 
Utegården är utformad så att det är möjlighet för personalen 
att ha deltagande över de barn som man har ansvar för. 
(öron, hand, ögon)   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

9 
Belysningen är genomtänkt   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

10 
Solskyddet är genomtänkt   

FLEXIBEL 
UTEMILJÖ 

11 
Regnskyddet är genomtänkt   

FLEXIBEL 
UTEMILJÖ 

12 
Utegården är dimensionerad efter antalet barn och vuxna   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

B & C    Självskattning   1 - 6 
  
1  Kriteriet kännetecknas inte alls förskolan/ finns ej 

 
2  Diskussioner om hur kriteriet ska uppnås har inletts/ finns men mycket litet   

 
3  Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås/ finns men kan utvecklas 

 
4  Arbetet har påbörjats och kännetecken finns/  fungerar bra, OK 

 
5  Förkolan kännetecknas till stor del av kriteriet/ finns och fungerar bra, tanke finns på utformning  
   
6  Detta kriterium kännetecknas av förskolan/  finns och fungerar mycket bra, väl genomtänkt  
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Bilaga 1 Kartläggning av Falu kommuns förskolegårdar.  Frågeformulär A, B, C 
 

   C  "Det här gör vi nu"  förskolegård Värde 

PEDAGOGIK 

1 Vi bedriver undervisning som experiment, lek och skapande 
på utegården? (formellt lärande)   

PEDAGOGIK 

2a 
Barnen ställs succesivt inför nya utmaningar på utegården 
för att öka deras förståelse för och kunskap om sig själva och 
omvärlden genom: 
a) Att pröva, utforska, experimentera.   

PEDAGOGIK 2b c) Temainriktat/ämnesövergripande arbetssätt    

PEDAGOGIK 2c d) Tema och arbeten över längre tid (halvår)   

FLEXIBEL 
UTEMILJÖ 

3 
Vi förändrar utemiljön efter behov, temaarbete och årstid   

FLEXIBEL 
UTEMILJÖ 

4 Vi har medvetet sett till att det finns löst naturmaterial på 
utegården  (ej cyklar, hink /spade)   

RÖRELSE 5 
Vi stimulerar medvetet och regelbundet barnens 
rörelseutveckling på ett varierat sätt på utegården.                   

RÖRELSE 6 
Vi ger barnen rikliga och varierande möjligheter att använda 
den egna kroppen och sina sinnen  på utegården    

RÖRELSE 
7 Alla barn oavsett rörelseförmåga, får sitt fysiska behov 

tillgodosett. Anpassat för motoriksvårigheter?   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

8 
Vi ger barnen inflytande över sin egen tillvaro i vardagliga 
situationer, exempelvis kan barnen själva hämta och välja 
olika material?   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

9 Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ i olika situationer i 
utemiljön   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

10 
Barnen är i allmänhet ute en längre stund varje dag.   

HÄLSA / 
TRYGGHET 

11 
Vi förmedlar att det är roligt och spännande att vara ute 
också när det regnar, blåser.   

 

12 Vi för återkommande reflekterande samtal kring utegården.  
Skriv i blåa kolumnen till höger, prio 1,2,3,   

 

  a) för att utveckla den fysiska gården    

 

  b) för att utveckla undervisningen   

 

  c) för att utveckla den hälsofrämjande verksamheten   

 
 
  

B & C    Självskattning   1 - 6 
  
1  Kriteriet kännetecknas inte alls förskolan/ finns ej 

 
2  Diskussioner om hur kriteriet ska uppnås har inletts/ finns men mycket litet   

 
3  Personalen har enats om hur kriteriet ska uppnås/ finns men kan utvecklas 

 
4  Arbetet har påbörjats och kännetecken finns/  fungerar bra, OK 

 
5  Förkolan kännetecknas till stor del av kriteriet/ finns och fungerar bra, tanke finns på utformning  
   
6  Detta kriterium kännetecknas av förskolan/  finns och fungerar mycket bra, väl genomtänkt  
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1. Rita in på karta och gör en enkel beskrivning av vad ni planerat, vilket 

material ni tänkt använda och eventuella kostnader. 
 

2. Tänk på fallhöjd, klämrisk och hur barnen kan fastna. "Barnens rätt till 
skrubbsår" är viktig, men det ska inte vara farligt. 

 
3. Förankra idén hos förskolechef eller rektor som tar det vidare till 

markansvarig. 
 

4. Invänta ett godkännande. När bygget /anläggningen är godkänd så 
ansvarar markansvarig för fortsatt skötsel. 

 

Bilaga 2 Kartläggning av Falu kommuns förskolegårdar, Lathund 
 

    Till förskolor och skolor i Falu kommun 2015 

 

Lathund till personal och föräldrar som 
vill förändra eller anlägga något på 
förskole- eller skolgården. 

     

Kommunfastigheter och Kopparstaden äger de flesta förskole- och 
skolgårdar och tillhandahåller basutrustning på gårdarna. Vi inom 
barn- och utbildningsförvaltningen är hyresgäster som får förbättra 
våra utegårdar för att stimulera barnens lek och lärande, men med 
vissa restriktioner med tanke på skötsel och underhåll.  

 
 
Vill ni bygga eller göra extra anläggningar på skolgården, följ det här:  

   Lathunden sammanställd av Gittan Matsson  
   023 - 822 16, gittan.matsson@falun.se 
  

  



 

          

 

 

 


