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Dubbelworkshopen leddes av universitetslektor och landskapsarkitekt Petter Åkerblom från 

SLU, samt Lena Jungmark, landskapsarkitekt och nationell koordinator för barns och ungas 

utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU 

Deltagarna var verksamma inom många olika yrkesområden: utomhuspedagoger, 

naturskolepedagoger, landskapsarkitekter, lokalplanerare, forskare, friskvårdskonsulenter 

och förskolepedagoger. 

Workshopen startade med att Lisa Bergström, konferensarrangör från Jönköpings kommun 

delade ut cyklar och hjälmar. Efter en kort presentation av mål och syfte med workshopen 

presenterade deltagarna sig, och berättade om sina förhoppningar med eftermiddagen.  

Lisa ledde därefter gruppen på cykelstigar till första målet som var förskolan Barnens hus, en 

föräldrakooperativ förskola med Montessoriinriktning. Efter att ha hälsas välkomna av tf 

förskolechef berättade Lena och Petter om statsbidraget ”Rusta upp förskole- och 

skolgården” som administrerades av Boverket under två år. Barnens hus utemiljö är ett 

exempel på en sådan förskolegård, somsökt och fått statsbidrag på 207.000, 50% med krav 

på egen finansiering till 50%. Lena delade ut ett analysverktyg som tagits fram av Boverket 

för att utvärdera förskole- och skolgårdar till en exempelbank som ingår i nya 

arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö. Analysverktyget som delades ut togs fram fram för att 

konkretisera skrivningarna i allmänna rådet - exempelvis en utvärdering av hur pass varierad 

gården kan sägas vara, hur mycket barnen själva kan påverka sin lek och gårdens 

utformning, och hur mycket vegetation gården innehåller.  

På plats delade vi in oss i grupper utifrån våra olika yrkesinriktningar, och provade 

analysverktyget på gården under en halvtimme. Tillsammans diskuterade vi sedan gårdens 

kvaliteter och brister, samt vilka problem vi såg möjliga att lösa för en mera ändamålsenlig 

gård.  

Cykelturen fortsatte under Lisas ledning till Anna Dalins förskola, där vi efter vissa 

missförstånd om dag och tid blev varmt välkomnade av förskolechefen Nigar Syed. Lena 

delade ut faktablad och tidskriften STAD samtidigt som vi drack medhavt kaffe från termos. 

Nigar visade bilder på storskärm, samtidigt som hon berättade om de processer och det 

personliga engagemang som lett fram till upprustning av gården. Vi fick tillfälle att ställa 

frågor och även involvera följeforskningens inspel genom forskaren Ellen Almer. 

Visning av utemiljön följde, och när vi avtackat Nigar resonerade vi oss igenom 

analysverktyget muntligen och funderade tillsammans över på vilka punkter gården för de 

mindre barnen och den för de äldre skiljde sig åt i kvaliteter och upplevelsevärden.  

Som avslutning reflekterade vi något över svårigheterna i våra yrkesroller, hur vi framgent 

kan värna och arbeta för bättre kvalitet i förskolebarnens utemiljöer. I samlad tropp cyklade vi 

till sist tillbaka till Elmia under Lisas ledning.  
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Din Workshops titel: 

AB18 – Upprustade gårdar – hur blev det sedan? 

Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp:  

Lena Jungmark, Tankesmedjan Movium vid SLU 

 

Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 

lena.jungmark@slu.se   

0722-387921  

http://www.movium.slu.se/ 
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