
När projekterandets mångfald ute förbinds och går i 
dialog med barngruppernas projekt och samhället



Enheten Trollet



- Historia, vår gamla förskola

- Delaktighet

- Idéer föds

- Hur skapar vi en ny 
  förskola?
     
- Roller med särskilt ansvar
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Utetorgspedagogens ansvarsområden

✔ Planera och organisera möten mellan åldrar, avdelningar och olika kulturer ute. 

✔ Erbjuda andra möten och levandegöra interkulturalitet ute. 

✔ Verka för föräldradelaktighet på olika plan utifrån utemiljön och ansvara för miljöinformation.

✔ Omsorgen om våra gemensamma utrymmen ute och för att få in ett ”miljötänk” hos barnen genom att 
använda återvinnings/naturmaterial i skapandet, sköta planteringar, sköta ute förråden, göra sortering 
och kompostering till en rolig del av vardagen samt värna om vår och alla andras natur.

✔ Introducera den pedagogiska utemiljön för barnen

✔ Introducera och diskutera den pedagogiska utemiljön och förhållningssätt med kollegor

✔ Vara en förbindelselänk mellan ute och inne.

✔ Fler tillägg än vad avdelningarna och torgen inne kan erbjuda som t ex Gemensamma lekar, rörelse, 
idrott mm.



Utetorgspedagogens dokumentationsansvars

✔ Ute torget - ett tillägg till avdelningarnas projekt

✔ Kommunicera och planera med avdelningarnas pedagoger

✔ Miljön ute synliggör vårt gemensamma projekt, ” Hållbar framtid”

✔ Dokumentation och Dokumentationsväggar ute. 

✔ Följa projektstrukturen/projektbildspel för torgen som underlag för uppföljning och utvärdering.

✔ Månadsbrev skickas till avdelningspedagogerna som vidarebefordrar det till föräldrarna



HÅLLBAR FRAMTID

AVDELNINGARNAS
PROJEKT GRÖN FLAGG

DJUR & NATUR

EM. MÖJLIGHETER

rörelsebana
lekar

1: Livet runt insektshotellet

 2: Skapa historier kring den biologiska 
mångfalden på gården

3: Den biologiska mångfaldhetens 
gåtfullhet, vad kan det vara och bli på en 

plats i Kalmar…..



Månadsbrev lilla gården februari Februari var månaden då hela
gården befann sig under ett 
snötäcke.
Denna månad  iordningställde vi
vår kub med plasten som blev
ett hjärta i kuben.
Vi har också använt oss mycket 
av pipetterna och 
sprayflaskorna
tillsammans med  is och snö .
Härligt att se barnens glädje
i snön, som  var välkommen
så att vi slapp den hårda frusna 
sanden.
Det har blivit  åkning i backen 
på
stora gården också! ☺

Pipetter och is i olika former och modeller.
Snö på bredden och på höjden på olika sätt.



Miljövecka: 

En vecka per termin är miljövård, källsortering, odling och kretslopp i särskilt fokus.

Miljövård:
Första tisdagen varje månad har vi miljövårdsdag. Då sköter vi om 
miljön vid de olika stationerna inne och ute. 
Hållbarhet, omsorg om ,  ansvar,  samarbete, delaktighet

Miljöråd
En gång i månaden har vi barnens miljöråd.
Representanter från 3, 4 och 5 års avdelningarna samlas som ett riktigt möte för att 
fundera kring våra miljöer och ta fram förslag på förändringar.

Miljö, medbestämmande, demokrati, delaktighet, hållbarhet, grön flagg, globalt ansvar





Utemiljödag:   1-2 ggr /år tillsammans med barn, föräldrar och kollegor.



• Brädor i olika storlekar allt av intresse
• Spik (gärna med stort huvud, pappspik)
• Filtar
• Trasmattor
• Buskar/Plantor tex. vinbär, syren, bambu, 

kaprifol, humle, vildvin
• Petflaskor
• Leksaksbilar
• Glasspinnar (av trä)
• Tegelstenar
• Kapsyler
• Magneter (tex. gamla högtalare)
• Vindspel
• Bord och stolar i trä eller metall

• Bestick (både metall och trä barn och 
vuxenstorlek)

• Hängrännor
• Hyllor och konsoller
• Utklädningskläder
• Ved
• Pallkragar
• Vinkorkar
• Ratt från bil, buss eller lastbil…
• Mjölkkartonger
• Cykelbarnstol
• Cykelhjul
• Snickarverktyg (ej i plast)
• Mosaik och kakel/klinkers olika storlekar

Material till utemiljön
Hej! Här kommer en lista på saker som vi gärna tar emot för att göra vår utemiljö mer utmanande 
och spännande för barnen. 



Barnens idé…..



”Man får inte gå 
in vid nån annans
hus”

”Vi får inte gå in
och ta nån annans 
blommor”

”Man får inte ta
saker i någons
trädgård”

”Om man vill
tälta måste
man fråga”

”Vi får inte 
sätta upp tältet
på nåns gård”

”Man kan inte 
tälta där det 
finns kossor”  

”Om man 
eldar på
gräset kan
det börja
brinna- om
det är torrt
börjar det 
brinna direkt”

”Om det är som
förra sommaren 
fick man inte ens
grilla hemma hos
sig”

”Inte slänga
skräpet i naturen
det är inte bra för
djuren”

”Man får ta med sig 
allt sitt skräp hem 
till sig” 



Käpphästarna

Vilket tillägg önskar ni?
• Visa exempel
• Skissa
• Ta fram prototyp
• Laborera
• Färdigställa





Barns rätt till miljön - Frågor att fundera kring den pedagogiska miljön

• Vad är viktigt för er i miljön? 

• Att lyssna in miljön, vad ska den signalera? Vad signalerar er miljö till barnen? Och föräldrar                                             

• Titta på er miljö ur barnperspektiv för att förstå hur barnen ser på sin miljö! 

• Vad vill vi värna om - vad behöver vi förändra? • Skriva ner!

• Vad gör barnen i vår miljö? Utmanas barnen av miljön/utmanar barnen miljön? 
 
• Har vi lyckats bygga upp miljöer i åldersgruppen som gynnar samspel, samarbete, lek? 

• Vad signalerar våra miljöer för barnen om deras möjlighet till att utvecklas och lära? 

• På vilket sätt kan barnen i våra miljöer vara kreativa och skapa nytt?   

• Har vi en miljö som stimulerar ett forskande arbetssätt?

• Hur ser vi på lärandet kopplat till miljön? Förhållningssätt kopplat till miljön.

• Stanna upp och reflektera över vad gör jag som pedagog, vad gör barnen?

• Syns våra värden i miljön?

• Miljö, sammanhang, gruppkonstellationer – ge barnen möjlighet att få vara olika i olika sammanhang. 
Man blir något i stället för att man är.



 Hur skapar vi nya miljöer?

- Önskemål från avdelningarna utifrån intresse eller projekt 
- Andra förskolors erfarenheter, inspiration
- Inventering, vilka material har vi?
-    Förfrågan till föräldrar och pedagoger, fokus på
     återvinningsmaterial, med giftfri förskola som målsättning.
- Placering, vilka miljöer finns i närheten? Kan de ”smitta” varandra?
- Iordningställning
- Berätta
- Presentera
- Introducera
- Dokumentera
- Reflektera
- Utvärdera



Vad är viktigt på gården?

• Tydlighet – vad signalerar stationen? 
     Vad kan du göra på just denna plats?

• Materialets plats – viktigt! Materialets plats är just där, för att stationen skall 
finnas kvar.

• Inga cyklar på förmiddagen – ”hämmar” kreativiteten och lugnet på 
stationerna störs.

• Närvarande vuxna, motverka ”klumpbildning på gården” – frizon.

• Förhållningssätt och överenskommelser går vi igenom i början av 
höstterminen med samtlig personal. Revidera och förankra som 
utgångspunkt för arbetet i utemiljön. 



✔ Miljöer som kan ”bli” på många olika sätt

✔ Konstruktiva miljöer

✔ Kreativa miljöer

✔ Forskande miljöer

✔  Miljöer för möten

✔ Miljöer som är tydliga, som ”talar” till användaren

✔ Blandade miljöer, med olika användningsområden
     - Styrda, tydliga
     - Fria, tillåtande

Våra miljöer ska vara:



Miljösäkring – tankar kring basmiljöer och ställningstaganden

För att synliggöra och stärka våra valda värden och vår syn på barn och kunskap ser vi vår inne 
och utemiljö som en helhet där båda bidrar till barns undersökande och lärande på olika sätt.
 
Vår miljö ska vara välkomnande och erbjuda platser för möten samt präglas av delaktighet, 
genomskinlighet och öppenhet. Våra miljöer ska vara undersökningsbara och utmanande.

Våra miljöer möjliggör för barn och pedagoger att arbeta projekterande hela dagen. Vi 
erbjuder barnen material som kan användas på många olika sätt t. ex återvinningsmaterial 
och material som vi hittar i naturen. 
Dessa material ger möjligheter utan begränsning och främjar kreativitet, fantasi och 
samarbete.

Basmiljöer på utetorgen är: Bygg och konstruktion, ateljé, vatten



Bygg & konstruktion









Vattenstationer



Vad kan undervisning vara på 
utetorgen?

Att iscensätta för ett lärande och ta tillvara 
naturens verktyg



Vad händer vid vattenbordet?

Undersökning av olika naturvetenskapliga och 
språkliga begrepp. Möten mellan avdelningarna.



Arkimedes princip 
"ett föremål nedsänkt i vätska 
påverkas av en uppåtriktad kraft, som 
är lika stor som tyngden av den 
undanträngda vätskan".

Lyftkraft
Enligt Arkimedes princip: lyftkraften ett 
föremål får från vattnet som det sänks 
ner i är lika stor som det undanträngda 
vattnets tyngd. Saker som sjunker har för 
liten storlek i förhållande till sin vikt, och 
kan inte tränga undan tillräckligt med 
vatten för att flyta



Ytspänning 

är summan av de krafter som uppstår 
mellan molekyler vid gränsytan mellan 
faserna vätska och gas  till exempel 
mellan vatten och luft. 
Ytspänningen är en kraft som är riktad 
inåt mot vätskan, och ger därmed skenet 
av att ytan är svagt böjd (konkav) om den 
betraktas från sidan.
Andra fenomen som skapas av 
ytspänning är vattendroppar, bubblor 
och kapillärkraft.

Tryck 

är kraft per areaenhet som verkar i varje 
punkt inuti gaser och vätskor och även 
vinkelrätt mot angränsande fasta kroppars 
ytor, till exempel bubblornas väggar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kraft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Molekyl
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4tska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konkav
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bubbla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapill%C3%A4rkraft


En dag med utetorgspedagogen

8.00 Framplockning av material på gårdarna.

8.30 Morgonmöte

8.45-9.30 Fortsätta plocka fram materialet på gårdarna.

9.30-11.00 projektarbete på lilla gården

11.00-12.30 Efterarbete, samarbete, lunch med en avd.

12.30-13.00 lunchrast

13.00-14.00 verksamhet på stora gården

14.00-15.00 mellanmål ute med avd. runt stora gården

15.00-16.30 Aktivitet på stationerna med barnen, plocka 
undan, förbereda inför kommande dag, samarbete med 
avd. pedagoger.



Förmiddagen på lilla 
– Hur förbinder vi 

projekten inne och 
ute

Skal

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixvqfFo8rgAhXvp4sKHdB2AFkQjRx6BAgBEAU&url=https://lenajg.blogspot.com/2015/07/tre-rara-snackor-pa-besok.html&psig=AOvVaw0VRk-zz9p23hPLbrUhkHnp&ust=1550750887452043


Projektets gång

¤ Familjeuppdrag

¤ Presentation

¤ Samtal efterhand vid reflektionstiden, dokumentation
i projektbildspel.

¤ Återkoppling till avdelningen om vad som hänt

¤ Nedslag i halvtid om vad som hänt – hur går vi vidare
avdelning och roll, stängningsdag.

¤ Hur går vi vidare till hösten? Vad blir ettårs - 
avdelningens ingång  när de är tvååringar?



Lertryck



Att undersöka 
och uppmärksamma
formen

Färgblandning

Teknik

Öga - hand



Olikhet

Sortering



  

Teknik

Tyngdpunkt

Kroppsuppfattning



Teknik

Form

Inspiration



Samma bild
olika uttryck

Inspirera

Inspireras
av andra 



Teckna



Undersöka med
    ¤ Verktyg
    ¤ Kroppen

Uppleva 

Kyla

Skillnader
Vatten, fast och
flytande



Dela med sig
av kunskaper.

Ha teorier om
innehåll



Att få prova skal på annat sätt



Möjligheter
13.00
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INSEKTSHOTELL



Hösten 2019 blev förskolor i Kalmar inbjudna av samhällsbyggnadskontoret i 
Kalmar kommun att skapa insektshotell för utplacering i staden.
Kommunen ville öka sina oklippta grönytor för att gynna pollineringen, och 
behövde hjälp att bygga hotellen som de pollinerande  insekterna kunde bo i.
Vi hade föreläsningar för att öka kunskapen innan start.
Pedagogista nätverket i Kalmars förskolor deltog också i skapandet av 
potentiella boplatser för våra pollinatörer



Ett insektshotell blir till
Vad vet vi om insekter och insektshotell och vad behöver vi ta reda på? Vi började med att i mindre grupper 

fundera kring hur olika insekter bor och vad de gillar att äta för något. Många barn var särskilt intresserade av 

alla fina färger som finns i naturen och vi diskuterade om det kunde vara så att olika insekter gillar olika färger. 

“Spindel, fjäril, myra och snok. Snoken bor bland stenarna där nere. En nyckelpiga bland stockarna också.”

“Hur ska spindlarna tvätta sig i hotellet, kanske dom kan bada i ett glas?”



Verktygskännedom: för att kunna bygga ett insektshotell i trä behövde vi först träna på att använda olika 
verktyg. Under hösten har vi lärt oss mer om olika verktyg och testat dom många gånger. Många barn har 
verkligen längtat till att få snickra även om det är med viss skräckblandad förtjusning när skruvdragaren går 
igång för att inte tala om sågen. Det är mycket teknik som behövs för att såga effektivt och rakt. Matematik kan 
också vara bra att kunna om ska mäta med måttband eller räkna ut höjden och bredden på ett hotell. ibland 
kanske man bara vill mäta hur lång kompisen är.



Ritningar: Vi började också fundera 
på hur ett insektshotell kan se ut. Vi tog 
inspiration från hotellet som redan 
finns på gården och dessutom fick vi 
leta bilder på internet. Därefter satte vi 
igång och gjorde en massa olika 
ritningar. Det blev till slut omröstning 
så att vi kunde enas kring ett förslag att 
går vidare med, det blev en 
kompromiss av olika förslag med 
utgångspunkt från Ls ritning. Vi har 
också gjort egna insekter och studerat 
några insekters anatomi.



Konstruktion:
Vi började att samla material och hittade en löklåda som vi tyckte var lagom stor i alla fall för barnen att ligga i. 
Det verkar rymmas 2 barn på längden eller fyra om vi står i den och alla var överens om att det borde räcka till 
våra insekter. Sen använde vi verktygen till att bygga hotellet utifrån Ls ritning och så provade såklart med jämna 
mellanrum och barn fick plats. 



Samla material och inreda: När själva hotellet nästan var färdigt så samlade vi material så att vi kunde 
inreda alla rummen. Borra hål i stubbarna tyckte H var väldigt spännande.



Vid tre olika tillfällen fick barnen rösta på vilket 
hotell som de ville att vi skulle bygga.
Alla barn  fick varsin kastanj, som de skulle lägga på 
det hotellet som de ville bygga
Jag tänkte att vi kanske behövde olika heat  för att 
fastställa vilket hotell vi skulle bygga, men det 
behövdes inte. 
Nr 5 vinner alla gångerna   

Nummer 5



Bygge av “lägenheter” till hotellet



Vilka ska flytta in i vårt hotell – hur ser dom ut ?
”Det är djur som ska bo där – smådjur”
”Småkryp, kanske myror”
”Man kan sätta in dom där, och visa dom ifall
dom inte vet – att här kan man bo, varsågod
här har ni ett hus!”
”Men det är svårt att stoppa in dom där, en
del kan springa mycket snabbt”
”Här ska maskarna och gråsuggorna hoppa in”

En gråsugga En spindelEn myra

En stor, stor skalbagge



Val av plats:
Vi har promenerat på tyst promenad många gånger för att hitta en bra plats för vårt insektshotell. När vi väl 

bestämt oss för en plats fick några personer från kommunen titta på platsen och dom tyckte alla att vi hade valt 

en riktigt bra plats. 



Mia Mylesand ateljerista på 
förskolan Trollet 
instagramkonto 



Artikelserien Utveckla utemiljön ger konkreta råd om hur goda undervisningsmiljöer 
kan utformas utomhus, med filmade exempel från Trollet.

Du hittar artikelserien på https://forskoleforum.se/utveckla_utemiljon

För att ta del av materialet behöver din förskola eller kommun vara medlemmar på 
Förskoleforum. Är ni inte redan medlemmar kan ni enkelt beställa ett abonnemang 
på https://forskoleforum.se/abonnera

Du som inte provat Förskoleforum tidigare har också möjlighet att bekanta dig med 
tjänsten kostnadsfritt i två månader. Läs mer på https://forskoleforum.se/prova
                       

https://forskoleforum.se/utveckla_utemiljon
https://forskoleforum.se/abonnera
https://forskoleforum.se/prova

