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Barns och ungas perspektiv på 
utformning av skolgården för den 
framtida skolan i Norra Hallsås, Lerum



SAMMANFATTNING
Denna rapport utgör resultatet av ett dialogarbete med barn och unga i Lerum om deras 

perspektiv på utformningen av en skolgård. Dialogarbetet har utförts inom arbetet med 

detaljplan för ny skola i Norra Hallsås, Lerum. Nästan 100 elever deltog mellan åldrarna 4-15 

år och alla dialogträffar genomfördes under december 2020. Dialogträffarna har genomförts 

på olika sätt för att anpassas till respektive elevgrupp. Det som har varit gemensamt är att 

studera barn och ungas perspektiv på utformningen av en skolgård utifrån detaljplanens 

specifika förutsättningar.

Den nya skolan i Norra Hallsås föreslås inom ett kuperat skogsområde. Området består 

utav blandad vegetation med inslag av berg och flertalet gångstigar. Skolan ska ha möjlig-

het att inrymma 1000 elever, även om det dagsaktuella behovet är lägre. Skolbyggnaden 

föreslås placeras centralt på fastigheten, där marken är förhållandevis plan. Hur kan 

utformningen av skolgården ta tillvara på naturmiljön och hur kan anläggandet av skolan 

anpassas till terrängen? Det handlar både om tillgängliga, trygga skolvägar och en hållbar 

hantering av dagvatten och skyfall. Men också hur skolgården ska utformas för att bidra till 

en spännande, inbjudande och trygg miljö. Skolgården ska främja utevistelse och rörelse 

för alla åldrar på skolan. 

Barn och unga i Lerum har bidragit med kunskap och perspektiv på vad de tycker är viktigt 

inför utformningen av skolgården. En del av eleverna kommer kanske att gå på den framtida 

skolan. Att ha varit med i processen kan stärka känslan av tillhörighet och stolthet över sin 

skola men även tilliten till att göra sin röst hörd. Samtidigt kan skolgården utformas med 

stöd i barn och ungas kunskap. Barn och unga är experter på hur skolgårdsmiljöer upplevs 

och vad som gör platsen mer lekbar eller kul att hänga på. 

Dialogarbetet har visat att det är positivt om anläggandet av skolan tar tillvara på naturmil-

jön och höjdskillnader. I rapporten redovisas elevernas förslag på utformning och innehåll 

av respektive elevgrupp. Sist finns avslutande reflektioner och rekommendationer utifrån 

den samlade bilden av alla dialogträffar. 

Till dialograpporten finns en bilaga som innehåller bilder från alla dialogträffar.

Medverkande
AL Studio har, inom arbete med detaljplan för ny skola i Norra 

Hallsås och på uppdrag av Lerums kommun, fört en dialog med 

barn och unga på skolor i Lerum. Dialogen handlade om barnens 

perspektiv på utformningen av en skolgård utifrån detaljplanens 

specifika förutsättningar. Rapporten utgör resultatet av dialogar-

betet. Nästan 100 elever har deltagit från Torpskolan, Knappekul-

laskolan, Rydsbergsskolan och Hallsås förskola. Berörda rektorer 

och pedagoger har stöttat både under dialogträffarna och vid 

planeringen inför. 
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Introduktion

Detaljplan för ny skola i Norra Hallsås
Detaljplanen skapar möjlighet för en ny grundskola, F-9 inklusive 

grundsärskola, med tillhörande idrottshall i Lerum. Detaljplanen 

utreder en kapacitet för totalt 1000 elever, vilket är mer än det 

prognostiserade behovet de närmsta åren, för att i framtiden ha 

möjlighet att bygga ut skolan. Idrottshallen ska även komplettera 

Lerums övriga idrottshallar för föreningslivet och utgör därför en 

ny mötesplats i området. Syftet är att i största möjliga mån bevara 

naturlig topografi och vegetation inom planområdet och utveckla 

det som kvaliteter för skolans utemiljö samtidigt som skolans 

tillgänglighet för särskoleverksamheten säkerställs.

Planområdet befinner sig emellan befintliga bostadsområden 

som idag är avgränsade från varandra. Denna placering bedöms 

innebära goda möjligheter till att barnen i närområdet själva kan 

ta sig till skolan och att skolan bidrar till ett mer sammanhängande 

norra Lerum.

Skolbyggnaden föreslås placeras centralt inom skolans fastighet. 

Där är marken förhållandevis plan och det underlättar för att skapa 

en skola som med god tillgänglighet samt minimera byggkostnader 

och påverkan på befintlig terräng.

Platsens förutsättningar gör det möjligt att skapa en skola med 

stora, varierade friytor med bevarad och uppvuxen vegetation. 

Befintlig skogsmark utgör unika kvaliteter för utformningen av 

en skola och naturen kan bidra positivt till både lek och barnens 

hälsa. Ett bevarande av landskapets karaktär bedöms positivt för en 

spännande och äventyrlig lek. Med detta sagt krävs det en ambitiös 

och kreativ process i gestaltning av utemiljön då rådande nivåskill-

nader kan stå i konflikt med konventionell utformning av lekmiljöer.

Dialog
Kommunen bjöd därför in barn och unga till dialog om deras 

perspektiv på utformning av en skolgård utifrån platsens förutsätt-

ningar. Detta ger underlag för hur en ny stor skola och skolgård kan 

utformas med anpassning till landskapets karaktär och vad som är 

viktigt för att skapa en kvalitativ skolgård med platser och innehåll 

som speglar barns och ungas intressen idag. Detta är viktigt, dels 

för att skapa en skolgård som är spännande och attraktiv för olika 

åldrar under många år, dels för att verka för en god bebyggd miljö 

där platsens unika förutsättningar tas om hand vid gestaltning 

och utformning.
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Dialogens�syfte�och�frågeställning

FN:s�barnkonvention
FN:s barnkonvention blev svensk lag den 1 januari 2020. Det är 

en tydlig markering från regeringen. En inkorporering av barn-

konventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är 

ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i 

all offentlig verksamhet. Detta kan i praktiken innebära att man 

genomför barnkonsekvensanalyser, dialoger och eller andra pröv-

ningar av barnets bästa. Artiklarna 3, 12 och 31 brukar nämnas 

ifråga om samhällsplanering. I detta fall kanske artikel 12 är den 

mest passande: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras 

i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, 

utifrån barnets ålder och mognad.

Att föra dialog med barn är att omsätta barnkonventionen i hand-

ling och synliggöra barnens bästa. En ny skola har direkt påverkan 

på barns dagliga vistelse under många år och en dialog med barn 

inom arbetet med detaljplanen syftar till att inhämta och synliggöra 

barnens kunskaper och idéer. 

Dialog�om�skolgårdens�utformning
Genomförandet anpassas till gruppens storlek och ålder för att 

på bästa sätt ta till vara på idéer och kunskap i olika åldrar och 

därmed även kunna identifiera olika behov därefter. Genom en 

återkoppling på hur barnens medverkan har påverkat planförslaget 

främjas barnens förståelse och engagemang för delaktighet och 

demokratiska processer.  

Skolan är tänkt att placeras inom ett kuperat skogsområde. Sådana 

förutsättningar utgör värdefulla kvaliteter sett till hälsa, aktiv lek 

och förståelse för naturen. Men det kan också stå i konflikt med 

en konventionell utformning av lekmiljöer. 

Övergripande frågeställning under dialog-
träffarna
Vad är barnens perspektiv på utformningen av en skolgård? 

Kommunen bjöd in barn och unga till dialog om deras perspektiv 

på utformning av en skolgård utifrån platsens förutsättningar. Detta 

ger underlag för hur en ny stor skola och skolgård kan utformas med 

anpassning till landskapets karaktär och vad som är viktigt för att 

skapa en kvalitativ skolgård med platser och innehåll som speglar 

barns och ungas intressen idag. Detta är viktigt, dels för att skapa 

en skolgård som är spännande och attraktiv för olika åldrar under 

många år, dels för att verka för en god bebyggd miljö där platsens 

unika förutsättningar tas om hand vid gestaltning och utformning.

Det kommer finnas tre möjliga angöringsvägar för gång, cykel 

och eventuellt moped utöver den större infartsvägen, men dessa 

sträcker sig delvis genom naturmark och nivåskillnader. 

Pedagogernas syn på skolvägar
Hur kan vi göra skolvägarna trygga och uppmuntra till att barnen 

tar sig till skolan själva? Hur kan vi öka orienterbarheten och stärka 

skolans identitet i området? 

Efter dialogträffarna fick berörda pedagoger möjlighet att svara på 

frågor om skolvägar. Det tydliggjordes att en trafikutredning tas 

fram inom arbetet och syftet var att höra pedagogernas perspektiv 

på hur skolvägar bör gestaltas och utformas så att fler barn vill och 

kan gå eller cykla till skolan.

Foto på planområdet (AL Studio)

Foto på planområdet (AL Studio)



Barns och ungas perspektiv på utformning av skolgården 
för den nya skolan i Norra Hallsås, Lerum

7

Delaktighetsnivå�och�förväntat�resultat

Delaktighetstrappa
Boverket har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Båstad, Haninge och Huddinge kommuner tagit fram 

en delaktighetstrappa som är tänkt att tydliggöra olika grader 

av inflytande. Deltaktighetstrappan utgår från forskarens Sherry 

Arnsteins ”Ladder of participation”.

Nivå 1: information

Information till medborgarna.

Nivå 2: förankring

Förankring eller konsultation ger möjligheter för medborgarna att 

ge synpunkter på olika förslag och alternativ.

Nivå 3: Delaktighet

Medborgarna deltar i framtagande av förslag. Här förutsätts 

ömsesidighet, där medborgarna får framföra sina åsikter och idéer 

och argumentera för olika lösningar i dialog sinsemellan och med 

företrädare för kommunen. Det kan vara så att medborgare deltar 

under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från idé 

till beslutsunderlag.

Nivå 4: medbestämmande

Medborgarna deltar i beslut, till exempel genom en 

lokal folkomröstning. 

Förväntat resultat
Dialogarbetet med barn och unga har genomförts samtidigt som 

detaljplanen har varit ute på samråd. Kommunens intention var 

att inför samråd utreda de planmässiga förutsättningarna men i 

övrigt hålla planförslaget flexibelt. 

I det kommande arbetet, mellan samråd och granskning av 

detaljplanen, planerar kommunen att ta arbetet vidare genom ett 

översiktligt program med principer för utformning och gestaltning 

av både skola och skolgård. Ett sådant program ska vara till grund 

för den senare detaljprojekteringen. Målsättningen är att skolbygg-

naden ska harmoniera med platsen och att skolgårdens utformning 

och gestaltning utgår från platsens förutsättningar. 

I detta arbete kommer resultatet av dialogen utgöra en viktigt 

kunskapsunderlag och stöd för barn och ungas perspektiv på den 

framtida skolgårdens utformning och innehåll. 

Dialogarbetet med barn och unga i Lerum motsvarar nivå 3 i del-

aktighetstrappan. Elever har fått framföra sina idéer och förslag 

på hur den framtida skolgården kan ta vara på platsens förutsätt-

ningar och vilka aktiviteter som eleverna tycker att en ny skola i 

Lerum ska erbjuda.
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Process

Illustration (AL Studio)
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Bakgrund
I april år 2019 påbörjade kommunen arbetet med att upprätta en 

detaljplan för ny skola i Norra Hallsås, Lerum. Arbetet genomförs 

genom en parallell process mellan plan och projektering.  

SKA/BKA
Inför framtagande av samrådshandlingar beställer kommunen fler-

talet erforderliga utredningar. AL Studio arbetar under tiden med 

planhandlingar och genomför en social- och barnkonsekvensanalys 

(SKA/BKA) enligt kommunens nyligen framtagna metod och mall. 

Resultatet i framtagen naturinventering leder till att planerat 

datum för samråd om detaljplan flyttas fram. Arbete kring kom-

munens avvägningar gällande detaljplanens utformning pågår 

under en tid. 

Kommunens planavdelning påbörjar ett dialogarbete. Detta arbete 

avbryts då det framkom ett behov av en tydligare röd tråd mellan 

dialogen och detaljplanens utmaningar.

Förslag�till�dialogarbete
I oktober 2020 tar AL Studio fram ett förslag till genomförande av 

dialog med utgångspunkt i detaljplanens utmaningar och framtagen 

SKA/BKA. AL Studio kommunicerar detta med planavdelning och 

representant från sektor lärande för att stämma av avgränsning 

och innehåll.

Skolorna involveras
Sektor lärandes representant utser kontaktpersoner från olika 

skolor som kan delta i arbetet. AL Studio har en första kontakt med 

utsedda rektorer och pedagoger om dialogens syfte och tidplan. 

Förankring
AL Studio har ett möte med projektledare för skolan, upphand-

lingssamordnare i projektet och representant från sektor lärande. 

Syftet med mötet var att diskutera att resultatet kommer att 

behöva förvaltas av både detaljplanearbetet och den efterföljande 

projekteringen. 

Inkluderande process inför dialog
AL Studio träffar Arkitekturkonsulent från Västra Götalandsregio-

nen för att diskutera framlagt förslag. 

AL Studio genomför möten med rektorer och pedagoger där förslag 

till metoder bearbetas tillsammans. Olika metoder förbereds för 

alla elevgrupper men med gemensamma utgångspunkter och 

frågeställning. 

AL Studio genomför ett uppföljningsmöte med Arkitekturkonsulent 

från Västra Götalandsregionen för att bolla frågor. 

Fix
AL Studio ordnar med förberedelser, så som framtagande av 

workshopmaterial och modeller. AL Studio kontaktar också kom-

munens kommunikationsenhet för att uppmärksamma kommunens 

arbete med dialogen. 

Dialogarbete genomförs
Alla dialogträffar genomförs under början av december, 2020. 

Dialogträffarna genomförs på olika sätt. Några av grupperna deltog 

genom aktiviteter utomhus medan andra deltog genom workshop i 

klassrum. Mer information om de olika metoderna beskrivs nedan 

senare i rapporten.

Sammanställning och analys
AL Studio sammanställer anteckningar och observationer för 

respektive dialogträff och gör sedan en analys av resultatet. En 

rapport tas fram som redovisar dialogen i text och bild. Rapporten 

färdigställs under januari 2021.

Redovisning
Rapporten redovisas eller förmedlas till berörda inom projektet 

för nya skolan i Norra Hallsås.

Återkoppling
Återkoppling med respektive elevgrupp genomförs där AL Studio 

berättar hur synpunkterna har tolkats och hur resultatet är tänkt 

att användas. 
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Elevgrupper som deltagit

Nästan 100 elever deltog i dialogen om den 
framtida skolans utemiljö i åldrarna 4 - 15 år. 
Eleverna går på skolor inom Lerums tätort som heter Knappekul-

laskolan, Rydsbergsskolan, Torpskolan och Hallsås förskola. En del 

av de elever som deltagit i dialogen kan också i framtiden komma 

att gå på den nya skolan. 

Nedan redovisas hur respektive elevgrupp deltog, antalet elever 

och vilken skola elevgruppen tillhör. Alla dialogträffar genomför-

des under början av december år 2020 och omfattande ungefär 

en (1) timma.

Förskolegrupp
Hallsås förskola

Plats för dialog: Hallsås förskola

Antalet�elever�och�ålder:�6�elever,�4–5�år�gamla

Grundsärskolan grupp 1
Knappekullaskolan

Plats för dialog: Knappekullaskolans danssal/Kulturskolan 

Antalet�elever:�6�elever�

Grundsärskolan�grupp�2�-�årskurs�1–5
Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan 

Plats för dialog: Knappekullaskolans danssal/Kulturskolan 

Antalet�elever:�6�elever�

Grundsärskolan�grupp�2�-�årskurs�6–9,������
E- och F-laget
Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan

Plats för dialog: Knappekullaskolans danssal/Kulturskolan 

Antalet�elever:�6�elever�

Årskurs 2 
Knappekullaskolan

Plats för dialog: Knappekullaskolan, klassrum

Antalet elever: 22 elever

Årskurs 5 
Knappekullaskolan

Plats för dialog: Knappekullaskolan, klassrum

Antalet elever: ca 25 elever 

Elevrådet från högstadiet 
Torpskolan 

Plats för dialog: planområdet

Antalet elever: 17 elever
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Skala 1:20 000, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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Hallsås förskola

Planområde för ny skola

Knappekullaskolan

Rydsbergsskolan

Torpskolan

Kartbild över skolor som deltagit i dialogen. 
Karta: Lantmäteriet
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Dialogens genomförande och resultat
På de kommande sidorna finns resultatet av dialogträffarna. För 

varje elevgrupp presenteras resultatet på liknande sätt. Först redo-

görs hur dialogträffen har gått till, vilken metod som har använts. 

Sedan finns en sammanställning av de förslag eleverna har gett och 

de resonemang som framkommit i samtal med elever (och i vissa 

fall även med pedagoger). Sist förs en kort diskussion och analys 

av respektive dialogträff, om vad som har varit mest framträdande. 

Tillsammans med texten nedan finns även en del bilder från dia-

logträffarna. Fler bilder på elevernas arbete redovisas i en bilaga 

till rapporten. 
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Hallsås förskola

Metod
Dialog med förskolegruppen genomfördes i form av barnledda 

gåturer på barnens egen förskolegård. Barnen delades in i gruppenr 

om två och fick i uppgift att visa de bästa platserna på förskole-

gården och berätta vad man gör där. Barnen fick också berätta om 

vad som inte är bra på förskolegården och vad de tycker ska finnas 

på den framtida skolan. Syftet med metoden är att dels observera 

hur barnen rör sig och använder sig av utemiljö, dels låta barnen 

styra samtalet. 

Vi möttes upp vid på förskolegården och började med att presen-

tera oss för varandra. Sedan berättade vi på AL Studio att kommu-

nen behöver bygga en ny skola och att vi är arkitekter som hjälper 

till i arbetet. Vi berättade att det är viktigt för oss att få höra vad 

barn tycker är viktigt för att skapa en bra och rolig skolgård. 

Barnens förskolegård var uppdelad i en del med naturlig skog och 

en planare del närmast förskolebyggnaden. I skogen fanns träd i 

varierande storlekar, stenar och ganska stora höjdskillnader. Och 

närmast byggnaden fanns sandlåda, klätterställning och lekstugor.

Sammanställning av förslag
Förskolebarnen berättade om sin förskolegård genom vilka akti-

viteter eller lekar som de brukar göra eller tycker om att göra. 

Förskolegårdens varierade miljö gjorde att promenaderna emellan 

platserna blev aktiva och att barnen kom på saker under tiden. 

Idéer och förslag tillsammans med bilder:

Aktiv lek
Det första de visade var ringar i klätterställningen, som stod precis 

intill oss när övningen började. Dom är bra att hänga och klättra i. 

På skolgården finns en liten lekstuga i trä. En sådan stuga är bra, 

men den ”…behöver vara större för barnen kommer vara längre på 

den nya skolan”. I blåbärskogen finns en bra gunga (kompisgunga) 

som man även kan klättra i. Det finns en stor sten som är bra att 

klättra på. På stenen växer ett träd och en av rötterna blir ett rep i 

leken som man kan dra sig upp med. Rep mellan träden är kul för 

att klättra och balansera på. Är det svårt eller otäckt med så branta 

backar på förskolan? ”Nej vi ramlar inte.” Det går att bygga och leka 

koja i skogen. En större klätterställning behövs på den nya skolan. 

En av grupperna tyckte mycket om att smyga sig fram i skogen och 

smyga på varandra. Man kunde gömma sig inne bland de mindre 

granarna, men stenar och träd var också bra att gömma sig bakom, 

och en odlingslåda om man var tillräckligt liten. De visade även 

vilka berg/stenar man kunde åka rutschkana i. Detta var särskilt 

bra när det regnade och berget var blött.

Stilla aktivitet
Sandbord är bra för att leka med sand. Om man vill vila kan man 

ligga på en sten eller på lövhögen. Bilar som två barn kan sitta i. 

Bredvid skogen fanns också en plats för odling med flera odlings-

lådor och en bänk.

Miljö
Vid kanten av gården, intill förrådet, finns en väldigt brant slänt. 

Slänten eroderas mer och mer och det finns det tydliga upptram-

pade stigar i lera efter barnen. ”Här får inte dom små barnen vara! 

Men här kan man leka jage!” Nedför en brant sten växer ett träd 

och rötterna bildar en trappa. Gömställen under granen. På stenen 

kan man leka mamma pappa barn.

Sport
”En fotbollsplan som killarna kan ha.”

Övrigt
På sommaren är det kul att leka med vatten. Vatten kan användas 

för geggamoja. Koja är bra om det regnar eller blåser. Leka prinsessa 

kan man göra inne med sina prinsessklänningar.
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Klättra på stora stenblock och dra sig upp 
med hjälp av trädrötter 

Springa och klättra Gömma sig eller leka rollspel

Utforskande av alla ytor på gårdenSpringa och gömma sigKlättra upp för branta backar med 
hjälp av trädrötter
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Kuber att klättra i eller
 att förvandla till kojor med tyger
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Diskussion och analys
Hallsås förskolegård består till stor del av skog som också är 

kuperad med inslag av berg. När barnen skulle visa dom bästa 

platserna utgick de främst från dessa miljöer. Naturliga miljöer 

antas därför positivt. 

Träd på förskolegården ger möjlighet till att gömma sig, klättra, 

bygga koja, hänga upp rep och andra sätt att skapa plats på. Träd 

också ger väderskydd, både sol och regn. Stenblock kan utgöra en 

scen för olika rollspel, vara en rutschkana vid regn eller ge värme. 

Man kan också gömma sig bakom stenar. Jord kan grävas i. Pinnar 

och rötter kan klättras på eller byggas med.

Kojbyggande var något som flera barn pratade om och visade. Koj-

byggande anpassas efter platsens förutsättningar och det som finns 

att tillgå i material. Kojorna som visades var dels platser i skogen 

där mindre granar bildade rumsligheter, byggda kojor där tillförda 

element skapade kojor i skogen samt kuber av trä där pedagogerna 

lägger tyger på och på så sätt skapar en koja.

Barnen använder hela förskolegårdens yta som avgränsas i form 

av staket.

En gräsbrant var upptrampad. I övrigt var de naturliga markunder-

lagen inte slitna på ett sätt som störde. Det framkom att skogsmark 

har en tåligare mark. 

Lek i koja
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Grundsärskolan grupp 1, Knappekullaskolan

Metod
Dialog med grundsärskolan grupp 1 genomfördes genom ett besök 

på Nolhaga lekplats i Alingsås. Eleverna utforskade lekplatsen till-

sammans med pedagoger och assistenter samt utifrån sina behov 

och intressen och oberoende av varandra. Eleverna hade olika 

förutsättningar där en del hade rullstol som hjälpmedel. Balans 

och motorik varierade mellan eleverna. 

Syftet med metoden var att dels observera hur eleverna tar platsen 

i anspråk, vad de väljer att göra och synliggöra brister eller för-

delar med platsens tillgänglighetsanpassning. Som komplement 

till observationerna genomfördes samtal med pedagoger under 

platsbesöket. Detta innebär att sammanställningen av vad som 

framkom under dialogmötet baseras både på dessa samtal och 

elevernas användning av platsen. 

Sammanställning av förslag
At uppleva och undersöka en fysisk miljö tillsammans gav oss 

insikter som hade kunnat vara svåra att upptäcka under ett samtal 

i ett klassrum. Så som hur eleverna tar platsen i anspråk, vilken 

betydelse markunderlag har eller hur olika lekredskap fungerar. 

Det finns flera olika sorters gungor, lekstugor, klätterställning. 

Men även enklare redskap som broar och trappor i trä och låga 

murar som avgränsar olika lekytor. Murarna var dekorerade med 

färgglada cirklar som fångade intresset och verkade locka till 

balansgång. De enklare redskapen användes lika mycket som de 

typiska lekutrustningarna. 

Det var första gången som denna grupp besökte Nolhaga lekplats. 

Vid ankomst sprang ett av barnen direkt fram till gungorna och 

började gunga och en annan elev satte sig i sandlådan. Två välkända 

och redan trygga miljöer. Ett av barnen satte sig med ryggen mot 

en buske på en bänk placerad under ett tak och spanade ut över 

lekplatsen och barnen som lekte där. Två av barnen började direkt 

med att utforska platsen. En av dem gick runt och granskade alla 

lekredskap på egen hand, medan det andra barnet behövde lite 

hjälp att upptäcka platsen. 

Anteckningar från pedagoger
Eleven valde de saker som snurrade och gungorna. De var roligt 

att se att han valde andra aktiviteter än på vår skolgård. För här 

blir det oftast gungorna.

L. visar att hon tycker om att klättra och åka rutschkana (behöver 

en rutschkana med trappor eller ramp för att komma upp, inte 

stege. Rutschkanan skulle kunna vara lite längre än en ”småbarns-

rutschkana”). Hon provar också att gunga i en tillgänglig gunga. Hon 

sitter och vilar och plaskar i vattenpölar en stund.

Vad som framkom i observationer och diskussioner med pedagoger 

är sammanställt i nedanstående kategorier: 

Idéer och förslag:

Aktiv lek
På lekplatsen fanns en lekställning med låga ytor och varierande 

motorisk utmaning som även erbjuder ljudupplevelser. Den använ-

des av flera elever samtidigt men utifrån sina egna intressen. Flera 

elever gick runt och utforskade lekplatsen, att utforska var själva 

aktiviteten. Sandlådan användes och det var positivt att sandlådan 

hade låga kanter, då det underlättar för balansen. Låga kanter, ett 

räcke att hålla i och kanske även en plan ramp kan vara ett sätt för 

att självständigt kunna ta sig i och ur sandlådan. 

Det fanns lekutrustning som kunde snurra. Dels en ”karusell” som 

man stod på och snurrade i en ratt, dels gungor som snurrade 

runt en pinne. För den sistnämnda är det viktigt att barnen kan 

spännas fast då de annars lätt kan trilla ur eller kasta sig ur om de 

plötsligt bestämmer sig för att inte längre gunga. Den möjligheten 

fanns tyvärr inte här varav gungan inte användes så mycket som 

de hade önskat.

Klätterställningar och småstugor. På lekplatsen fanns flera stycken, 

relativt låga lekställningar i klara färger som lockade barnen till 

sig. Alla dessa utforskades noggrant. Barnen gick runt dem, gick 

böjda in under dem, och klättrade upp i dem och det var inte 

bara de tydliga lekdetaljerna som utforskades utan alla detaljer, 

knoppar och hål.

Rumsavskiljande låga murar i färgglada detaljer användes för att 

balansera på. 

Sandlådan med spadar och hinkar användes. 
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Stilla aktivitet
På lekplatsen upptäcktes en möjlighet att prata med varandra 

genom ett rör. Ljud och kommunikation utforskades genom lekred-

skapet. I samtal med pedagog diskuterades att ljud, ljus och taktila 

upplevelser kan göra skolgården spännande.

Det fanns platser att sitta på med regnskydd och med bra överblick 

över lekplatsen. Vissa av barnen verkade tycka mycket om regn 

men det var även ett av barnen som vägrade att leka i regnet utan 

satt under skyddet under hela stunden.

Miljö: 
Val av material på mark och lekredskap påverkar ljudet som uppstår 

när en går på det. Detta ljud verkade vara intressant att utforska. 

Det kan låta mer eller mindre, dovt eller hårt m.m. Markunder-

laget diskuterades med pedagogerna och gummimattor är bra ur 

tillgänglighetssynpunkt, mjuka fallytor och som färgglada inslag i 

lekmiljön. Men det fanns tydliga spår av att gummimattor snabbt 

slits. En variation av underlag verkar vara bra men det är då viktigt 

med kantfria övergångar. Det underlättar att ha något att hålla sig i 

vid lekredskap eller höjdskillnader. I samtal med pedagog framkom 

också idén att låta den närmsta utemiljön utgå från liknande 

pedagogiska verktyg och aktiviteter som görs inomhus samt att 

det går att bedriva utepedagogik. Vidare att det ska vara mycket 

enkelt att gå ut. På lekplatsen fanns inte så mycket vegetation men 

i samtal med pedagog framkom att träd och buskar är uppskattat 

för att t ex leka kurragömma.

Sport: 
Inga ytor för sportaktiviteter fanns på platsen.

Övrigt: 
Vatten är uppskattat och bidrar till lek. Vid samtal med pedago-

gerna så lyfte flera av dem även vatten som ett omtyckt lekelement 

och ser gärna att man underlättar tillgängligheten till vatten på 

den nya skolan. Gärna genom lekutrustning men bara att placera 

en kran på skolgården i rätt höjd hade underlättat leken. En av 

pedagogerna nämnde vattenleken vid Plikta i Göteborg som gott 

exempel.  Andra bra referenser är regnlekplatsen i Rehnströmspar-

ken i Göteborg. Idag får barnen springa in i skolan för att hämta ut 

vatten i hinkar. Vattenpölar är också väldigt uppskattat.

MarkunderlagLåg mur med färgstarka detaljerGunga
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Upptäcka välbekanta ljudBalansera, ha överblick
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Diskussion och analys
Innehåll
Små fysiska hinder eller variationer verkade öka lusten för att röra 

sig. Det verkade inte behöva vara traditionella lekställningar utan 

kan vara mindre trappor, broar eller murar. Lekställningar med låga 

ytor är bra. Mängden lekutrustning och platsens yta verkade ha 

betydelse då de barn som rörde sig fritt var runt på hela platsen 

och utforskade alla olika delar. Upplevelsen verkade vara större 

då det fanns mycket att utforska.

Utformning (markunderlag, räcken)
Att gå och ströva utforskande omkring var en återkommande akti-

vitet som verkade bidras positivt av olika men plana markunderlag. 

Detta eftersom det visuellt blir en variation och att olika markun-

derlag ger upphov till olika ljud. Vidare ger olika markunderlag 

olika möjligheter. Den framtida skolgården bör ge möjlighet för att 

ströva omkring genom att det finns lekredskap, vegetation eller 

annat att gå runt och att det finns något att hålla sig i.

Avgränsning
I samtal med pedagog diskuterades yta och avgränsning i utemiljön. 

I en trygg, avgränsad zon kan t ex sittplatser, regn- och skuggskydd, 

sandlådor eller lekstugor förekomma. Här behöver det vara god 

uppsikt och helt tillgänglighetsanpassat för att eleverna ska kunna 

röra sig fritt. Men även här är det viktigt att möjliggöra för att 

ströva omkring (se ovan).

Utanför den trygga zonen följer pedagoger eller assistenter med 

eleverna. I samtal med pedagog lyftes planområdets förutsätt-

ningar�–�som�består�utav�kuperad�skogsmark�–�och�hur�avvägningar�

kan göras mellan att säkerställa tillgänglighet och samtidigt bevara 

mycket av terrängen som bedöms vara positivt för en aktiv och 

utmanande lek. Plana stråk med tillgänglig lutning kan sträcka 

sig runt om i skolgården tillsammans med platsbildningar här och 

var med särskild anpassning. På så vis kan elever med särskilda 

behov utforska en större miljö samtidigt som terräng kan bevaras 

för andra elevers behov.

Vatten
Det regnade under besöket på lekplatsen och i samtal med peda-

gogerna framkom att regn och andra former av vatten är väldigt 

uppskattat hos eleverna. Med vatten går det att plaska, hälla i och 

ur, göra geggamoja, lyssna på ljudet av vattnet och känna med 

handen med mera. 

Som en del i arbetet har pedagogerna gjort en fördjupning av 

vattenlek i skolgårdsmiljö, vilket redovisas senare i rapporten. 

Sinnen
Genom att använda sig av ljud, ljus och olika material i skolgård-

smiljön kan en mindre och avgränsad yta bli mer spännande och 

stimulerande. Detta kan också vara extra värdefullt för de elever 

som inte kan nyttja möjligheter att klättra, åka eller gå.

Ta sig över en bro, få fart
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Grundsärskolan grupp 2, årskurs 1-5 
Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan
Metod
Inför dialogen föreslog pedagogerna att eleverna skulle ha utform-

ningen av en skolgård som tema i undervisningen under en vecka 

för att sedan redovisa för AL Studio och då även svara på frågor och 

diskutera vidare. Dialog med grundsärskolan grupp 2 genomfördes 

därför i form av elevernas redovisning av deras arbete och förslag 

på utformning av en skolgård.

Vi�möttes� upp� på� Kulturskolan� i� Lerum� där� elever� från� åk� 1–5�

var�med�medan�elever�från�åk�6–9�var�med�via�Teams.�Eleverna�

redovisade sina arbeten och då fanns möjlighet att ställa frågor 

och dokumentera. 

Inför arbetet hade eleverna varit på platsen och även gjort gemen-

samma tankekartor över vad som kan finnas på en skolgård. 

Årskurs�1–5�gjorde�en�fysisk�modell�över�en�skolgård.�Genom�små�

skalgubbar och utklippta ansikten kunde eleverna visa genom lek 

hur platsen var tänkt att användas. Det blev ett konkret verktyg 

att testa lekmöjligheterna.

Sammanställning av förslag
Gruppen redovisade genom att prata utifrån vad skalgubbarna 

kunde göra på den skolgård som de hade byggt på modellen. 

Skolgården hade de fyllt med innehåll efter ett besök på planom-

rådet och med hjälp av en tankekarta som dom själva tagit fram 

utifrån vad dom tycker att en skolgård ska innehålla. De hade också 

tittat på bilder från andra skolgårdar. Resultatet blev en aktiv och 

händelserik skolgård. 

Många av förslagen handlar om vilka typer av redskap som efter-

frågas. Dessa redskap är ordnade i kategorierna aktiv lek, still 

aktivitet, miljö, sport och övrigt.  

Idéer och förslag:

Aktiv lek

• klätterställning

• klättervägg

• klätternät�–�som�man�kan�
klättra upp i men också 
stanna i, titta ut och vara 
själv/a i

• lianer

• kurragömma i träden

• rutschkana och 
klätterställning

• kullar�–�rutschkana�

• linbana 

• hängbro i klätterställning

• nedsänkt studsmatta, så att 
fler kan nyttja dom

• kompisgunga - finns två på 
skolan som är omtyckta och 
använda

• hinderbana

• trollstenar - där kan man 
springa och hoppa

• åka pulka nedför kullarna, 
bollhav

Kurragömma, hängmattor Trollstenar
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Stilla aktivitet

• grillplats

• hängmattor

• Barbie vill man kunna leka 
med

Miljö

• vattenlek 

• broar över vattendrag och i 
skogen mellan kullar

• labyrint

Sport

• fotbollsplan

• pingisbord

• bana�för�sparkcyklar�–�
det finns ingen idag på 
nuvarande skolgården men 
många elever åker spark-
cyklar ändå

• överblick

• integrerat i terrängen

• belysning

• kunna dra sig undan

Övrigt

Pedagogernas medskick
Det�var�roligt�att�se�eleverna�i�skogen�–�bäckar,�gropar�och�ned-

fallna träd användes för lek. I skogen lekte de också kurragömma.

Det finns behov av både utmanande lekar och möjlighet att dra 

sig undan.

Bra med en mindre skolgård som är avgränsad, men behöver den 

vara attraktiv så eleverna inte känner sig instängda. 

Lianer, klättervägg Åka sparkcykel, bro över vattendrag, 
sittmöjligheter

Hängbro, klätternät, kompisgunga, utkik-
storn
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Överblick skolgård
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Diskussion och analys
I modellen finns byggda kullar med rutschkanor nerför slänterna. 

Det finns också vattendrag med broar och hängmattor i träden. 

Dessa förslag är exempel på hur leken kan integreras i naturmiljön.

Lekredskap och aktiviteter som var tänkta integrerade med naturen 

var redovisat i ena delen av skolgården medan de mer program-

merade ytorna redovisades på den andra delen. 

Grillplatsen var särskilt utformad för att även elever med rullstol 

skulle kunna komma åt eldstaden.

De flesta föreslagna lekredskap eller fysiska föremål i modellen 

kan användas för olika typer av lek. 

Många av förslagen baseras på en aktiv lek för att till exempel 

kunna klättra, hoppa och springa. 

Lek ovan mark föreslogs på flera olika sätt, så som broar, klätter-

ställning, klättervägg eller kurragömma i träd. Klätterställning kan i 

sin tur utföras på olika sätt och kombineras med rutschkana, lianer 

eller hängbro med mera. 

Modellen innehöll inte några större öppna ytor mer än fotbollsplan. 

Att ha en bra bana för sparkcyklar efterfrågades.

Kompisgunga nämndes flera gånger, det finns två på elevernas 

nuvarande skola som är omtyckta och använda.

Illustrera leken
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Grundsärskolan�grupp�2,�årskurs�6-9�E-laget�
Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan
Metod
Inför dialogen föreslog pedagogerna att eleverna skulle ha utform-

ningen av en skolgård som tema i undervisningen under en vecka 

för att sedan redovisa för AL Studio och då även svara på frågor och 

diskutera vidare. Dialog med grundsärskolan grupp 2 genomfördes 

därför i form av elevernas redovisning av deras arbete och förslag 

på utformning av en skolgård.

Vi�möttes� upp� på� Kulturskolan� i� Lerum� där� elever� från� åk� 1–5�

var�med�medan�elever�från�åk�6–9�var�med�via�Teams.�Eleverna�

redovisade sina arbeten och då fanns möjlighet att ställa frågor 

och dokumentera. 

Inför arbetet hade eleverna varit på platsen och även gjort gemen-

samma tankekartor över vad som kan finnas på en skolgård. 

E-laget� i�årskurs�6–9�hade�tillsammans�skapat�fyra�fiktiva�perso-

ner för att belysa olika elevers behov. Elevernas egna behov och 

erfarenheter diskuterades i samtalet efter redovisningen.

Sammanställning av förslag
Förslagen som lyftes fram speglade olika behov och intressen av 

aktiviteter. Flera av förslagen tydliggör vad som är viktigt för att 

fungera för särskilda behov. Intresset av att kunna ta sig omkring 

på natur- eller promenadslinga framkom som något gemensamt 

för de fiktiva figurerna. Avskärmade sittplatser föreslogs för att 

kunna hitta tystnad och lugn.

Idéer och förslag:

Elsa är rullstolsburen och vill gärna ta sig fram på en naturstig. 

Därför är det viktigt att naturstigen är rullstolsvänlig. Elsa vill spela 

basket och det är viktigt att basketkorgen hänger lägre än vanliga 

basketkorgar. Elsa tycker om att spela landhockey.

Berit är synskadad och vill gärna ta sig runt på en promenadslinga 

och det är därför viktigt att den är markerad. Berit får hjälp av 

hundar och hundarna behöver en rastgård.

Ivar är blyg och tycker om naturstigar och avskärmade sittplatser 

där det är tyst och lugnt. Ivar vill gärna ha soffor och bänkar under 

tak. Ivar tycker om insekter, fåglar, flugor och att odla.

Bob är aktiv och har spring i benen. Bob tycker om klättervägg, 

basket, fotboll, pingis, kingout och gunga.

Elsa Berit
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• klättervägg

• gunga

Aktiv lek

• naturstig som är 
rullstolsvänlig

• promenadslinga med mar-
kering som underlättar för 
synsvaga

• hundarna behöver en 
rastgård

• odlingsmöjligheter

Miljö

• avskärmade sittplatser 

• soffor och bänkar under tak

Stilla aktivitet

• basket� –� viktigt� att� korgen�
hänger  lägre  än vanl iga 
basketkorgar

• landhockey

• fotboll

• pingis

• kingout

Sport

I samtalet efter redovisning av de fiktiva personerna
Vid samtal med eleverna framkom att de själva ofta sitter tillsam-

mans på rasterna och umgås på det sätter. Det föreslogs att bra 

bänkar och gärna under tak för att kunna sitta utomhus. Det kan 

också vara bra med laddplatser under tak och grillplats.

Diskussion och analys
Utifrån de fiktiva personerna var natur- och promenadslingor åter-

kommande förslag. Flera olika sporter föreslogs också. Elevernas 

förslag utifrån de fiktiva personerna visar hur vanligt förekom-

mande innehåll på en skolgård kan bli tillgängligt för fler genom 

markeringar och enkla anpassningar.

Eleverna själva önskar väderskyddade sittmöjligheter ute. Bra 

sittmöjligheter för att kunna umgås. 

Ivar Bob
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Grundsärskolan�grupp�2,�årskurs�6-9�F-laget�
Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan
Metod
Inför dialogen föreslog pedagogerna att eleverna skulle ha utform-

ningen av en skolgård som tema i undervisningen under en vecka 

för att sedan redovisa för AL Studio och då även svara på frågor och 

diskutera vidare. Dialog med grundsärskolan grupp 2 genomfördes 

därför i form av elevernas redovisning av deras arbete och förslag 

på utformning av en skolgård.

Vi�möttes� upp� på� Kulturskolan� i� Lerum� där� elever� från� åk� 1–5�

var�med�medan�elever�från�åk�6–9�var�med�via�Teams.�Eleverna�

redovisade sina arbeten och då fanns möjlighet att ställa frågor 

och dokumentera. 

Inför arbetet hade eleverna varit på platsen och även gjort gemen-

samma tankekartor över vad som kan finnas på en skolgård. 

F-laget�i�årskurs�6–9�hade�brainstormat�kring�vad�som�kan�finnas�

med på en skolgård och de hade kommit på liknande innehåll som 

gruppen med modellen. Men förslagen var tänkta även utifrån 

andras behov och speglade inte helt deras egna önskemål. Detta 

framkom istället tydligare i samtalet med eleverna.

Sammanställning av förslag
Eleverna hade många förslag och flera av förslagen var utifrån 

aktiva lekar för olika åldrar. 

Idéer och förslag:

• gunga för rullstol

• höj- och sänkbar basketkorg

• trädkoja�–�i�träd�som�
bevaras

• Aktivitetsbana�–�liknande�
den motorikbana som finns 
utanför bamba

• springa

• klättra 

• studsmatta (tillfrågade 
elever använder inte den så 
mycket) 

• linbana

• klätterställning, 

• kompisgunga

Aktiv lek

• slinga att springa på- vid 
träd som bevaras

• piratskepp�–�en�båt�att�
klättra på och vara i, 

• hinderbana

• balansgång

• lekstuga�–�bra�om�man�vill�
dra sig undan och vara själv

• hinderbana är bra för att ta 
sig ut, inte i direkt anslut-
ning till skolan. 

• miniväxthus

• skateboardramp

• -

Miljö

Sport

Stilla aktivitet

• bra att det finns fotbolls
plan vid skolan idag men 
den�är�för�långt�borta�–�man�
hinner inte ta sig dit och 

rast.
spela om man inte har lång 

-
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I samtalet efter redovisning av de fiktiva figurerna

Eleverna själva brukar idag gå ut på skolgårdens 

baksida på sina raster för att sitta och umgås. Där 

finns också basketkorgar, kompisgunga, pingisbord, 

kingout�–�men�det�används�inte�så�mycket.�Eleverna�

berättade att vissa tycker det är kul att leka bland 

buskarna och träden men dom själva gör det inte så 

mycket.

Diskussion och analys
Eleverna gav många förslag till aktiv lek, med utgångspunkt i olika 

åldrars behov och intressen. 

Det framkom under samtalet att fotbollsplan eller andra aktiva 

bollplaner kan vara bra att placera i närheten till entrén för att 

underlätta för elever att hinna spela på korta raster. 

Eleverna hade många idéer för olika åldrar på skolan. Under samtal 

framkom att de själva verkar hålla sig i närheten av skolbyggnaden 

där de gärna umgås med varandra genom att sitta och prata.
Foto på planområdet  (AL Studio)
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Årskurs 2, Knappekullaskolan

Metod
Vi började med en introduktion vilka vi är och att kommunen 

behöver bygga en ny skola. Vi visade bilder från platsen för att 

återge en känsla för att skolan kommer vara naturnära och att 

det kommer finnas en varierad terräng. Även en karta visades för 

att sätta platsen i sitt sammanhang. En del elever bor i närheten 

och kände till platsen. Sedan ställdes frågan vilka aktiviteter som 

man kan göra på en skolgård och så lästes olika exempel upp: 

leka, klättra, hoppa, springa, åka, skapa, bygga, gräva, måla, spela 

bollsport, sjunga dansa, skådespela, prata. 

Sedan visade vi vilket material som fanns att bygga och rita med, 

enskilt eller i grupp. Det fanns modellera, papper, färg, penslar, 

kartong, tandpetare, flirtkulor, färgglada pinnar.

Uppgiften var att måla eller bygga platser för lek och andra akti-

viteter på en skolgård. 

Sammanställning av förslag
Vi började med en introduktion vilka vi är och att kommunen De 

flesta barn pratade mycket om de aktiviteter man skulle kunna 

utföra på skolgården. Och lekredskap kopplat till den aktiviteten. 

Ibland förklarades också hur detta redskap var integrerat i natur-

miljö. En del elever sa t ex rutschkana medan andra sa en rutsch-

kana nedför ett berg. Eleverna utgick till stor del av erfarenheter 

från deras nuvarande skolgårdsmiljö och vad den saknar.

Idéer och förslag:

• rutschkanor i olika storlekar 
nedför ett berg

• rutschkana

• linbana mellan träden

• gunga

• rep att klättra i

• balans

• träd och broar mellan 
träden

• plintar och plank för 
kurragömma

• buskar

• gräsmatta att springa på

• trädkoja

• gungbräda

• rida häst

• kompisgunga

• klätterställning

• rör att krypa igenom

• balansgång

• buskar för kurragömma

Aktiv lek

Klätterställning Fotbollsmål
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• grillplats

• bänkar

• sandlåda

Stilla aktivitet

• gunghäst

• sagoträd

• staty tex av en koala

• flygsvamp

• mossa

• paraply

Miljö

• balansfigur

• myra som kan gunga som 
en gunghäst

• trädkoja med en dörr in i 
trädet

• grotta i ett berg

• vatten som man kan leka i

• sjö att bada i

• fotbollsplan

• skate park

• BMX park

• cykelbana

• basketplan

• pricktavla för boll-lek 

• dans

Sport

• träd

• lyktstolpar

• teleskop

Övrigt

• innebandy

• kingout, 

• en plats där man kan dansa 
en och en eller flera 

• utegym

Klätterställning Studsmatta, svamppall Flera olika verk 
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Fotbollsplan Koja Pågående arbete

KojaKlätterställning i trädenKompisgunga
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Diskussion och analys
En del av förslagen kom upp flera gånger. Många elever pratade 

om, och skapade platser för, klätterställning, kompisgunga, fotboll 

och bollsport i övrigt. 

Klätterställningar föreslogs ofta i kombination med andra funk-

tioner som balansgång, hinderbana och rutschkana. I dessa klät-

terställningar framkom att det till exempel går att leka klätterjage 

och inte nudda mark. En del klätterställningar föreställdes i träd 

och natur med enklare fysiska redskap medan andra beskrevs mer 

som traditionella lekställningar.

Koja och trädkoja byggdes av flera elever. Trädkoja som man kan 

vara både under och ovanpå. 

Träd föreslogs användas för flera olika lekar, så som linbana mellan 

träden, broar mellan träden och koja. Träd kan också ge skydd vid 

sol eller regn. Träd på nuvarande skolgården är för små och det är 

inte tillåtet att klättra där. Hur stora behöver träden vara för att 

hålla för ännu äldre barn, var det någon som frågade sig. Flera av 

elevernas förslag utnyttjade naturmiljöer genom att låta rutsch-

kana ligga på berget, att ha en grotta i berget, att leka kurragömma 

mellan buskar och att leka i vatten.

Vid samtal med eleverna framkom att många spelar fotboll idag. 

Det går att ha kombinerade planer, alltså en plan som fungerar för 

flera olika bollsporter så som fotboll, basket och innebandy. Någon 

elev lyfte att man kan dela av en plan i två, för att flera grupper 

ska kunna spela samtidigt. 

Hårdgjorda ytor och ramper kan användas för både skateboard 

och BMX. En plats att dansa på föreslogs också. 
bollplan, buskar för kurragömma och 

klätterställning i träden
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Årskurs 5, Knappekullaskolan

Metod
Vi började med en introduktion vilka vi är och att kommunen 

behöver bygga en ny skola. Vi visade bilder från platsen för att 

återge en känsla för att skolan kommer vara naturnära och att 

det kommer finnas en varierad terräng. Även en karta visades för 

att sätta platsen i sitt sammanhang. En del elever bor i närheten 

och kände till platsen. Sedan ställdes frågan vilka aktiviteter som 

man kan göra på en skolgård och så lästes olika exempel upp: 

leka, klättra, hoppa, springa, åka, skapa, bygga, gräva, måla, spela 

bollsport, sjunga dansa, skådespela, prata. 

Sedan visade vi vilket material som fanns att bygga och rita med, 

enskilt eller i grupp. Den här elevgruppen fick modeller av skol-

gården att jobba med gruppvis. Modellerna syftade till att vara 

ett verktyg för eleverna att hitta platser för olika aktiviteter. Til 

detta fanns modellera, papper, färg, penslar, kartong, tandpetare, 

flirtkulor, färgglada pinnar. 

Uppgiften var att måla eller bygga platser för lek och andra akti-

viteter på en skolgård.

Sammanställning av förslag
De flesta elever pratade om fysisk miljö eller vilka lekredskap som 

föreslås. Ibland förklarades också hur detta redskap var integrerat 

i naturmiljö. En del elever sa t ex rutschkana medan andra sa en 

rutschkana nedför ett berg. 

Idéer och förslag:

• klätterställningar

• klätterställning�1�–�enkel

• klätterställning�2�–�skog

• klätterberg

• klätterjage

• klätterställning och koja 
som ser ut som en klubba

• klättervägg

• klätterträd

• klätternät

• rutschkana

• rutschkana nerför kulle

• rutschkana nerför berget

Aktiv lek

• rutschkana med trappa

• armgång�–�inte�för�hög!

• armgång mellan träd

• gunga

• kompisgunga - bra med 
flera

• gunga med möjlighet att 
hoppa

• gungbräda�–�bra�med�flera

• gunga i träd

• lång linbana i terrängen

• linbana som går över hela 
skolgården

• linbana

Pågående arbete gungbrädor, grillplats, träd, skogsstig med bänkar, 
rutschkana, studsmattor i marken, blubb-blubb
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• trädkoja

• trädkojor med broar 
emellan

• koja

• lianer

• zip-line

• hängbro

• hänga i träd

• studsmatta�i�marken�–�både�
i skog och på skolgården

• studsmatta

• blubb-blubb (bollar man 
kan hoppa på och emellan)

• balansgång

• upp och hoppa ner

• jage

• balans

• Tak ute för att få sol- och 
regnskydd, sitta och prata

• Hänga

• Hus, prata med varandra

• Sandlåda

• Vatten, lek, hämta vatten, 
barkbåtar, vara ute

• Vattenlek med slussar

• 

Stilla aktivitet

• Vatten

• Bäck�–�båtar,�lek,�inte�djup�
då kan man ramla ner

• Bäck

• Grodor, fiskar

• Pool

• Sjö för att bada i

• Bro över vatten

• Damm

• Bro mellan träd

• Ha kvar träd, kan man ha 
för många träd?

Miljö

• Träd som kan vara fint, 
bra för naturen, se hur det 
växer

• Träd som bara är

• ”Ha kvar fina naturen”

• Gräs, skog

• Buskar, gömma sig

• Buskar

• Tryggt för dom små med 
skog inom skolan

• Skogsstigar med bänkar

• Gångvägar

• Gångvägar i berg

• En stig till befintlig grillplats

• Utflyktsplats

• Gångar och tunnlar under 
marken

• Viktigt att kunna gå i skogen 
och vara ute i naturen

• Labyrint

• Broar

• Grop 

• Skolgård på taket

• Asfalt�–�där�man�kan�studsa�
med boll

• Nej�inte�asfalt�–�gör�ont�om�
man ramlar

Vattenlek, gungbräda, bro mellan träd, 
café på taket, linbana, koja

Trädkoja, flera fotbollsplaner, karate-
docka

Stigar upp till skogen, studsmatta, bas-
ketplan på taket, träd
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• Gummimattor

• Asfalt närmast skolan

• Rullstolsramp 

• Gräs, mycket gräs

• Stor och fin lampa

• Cykelställ nära skolan

• Sedumtak

• Bänkar

• 

• Cykla, sparkcykel

• Kingout

• Simma

• Inte fotboll

• Fotbollsplan

• Flera fotbollsplaner

• Dela på bollplanen, dom 
yngre vågar inte säga nej

• Basket på taket

• Basket

Sport

• Pingisbord�–�man�kan�
gömma sig

• Träna, t ex hävstång och 
bänkpress

• Karatedocka 

• 

• Kiosk

• Kiosk i utkanten av 
skolgården

• Kafé på taket

• Kafé för de äldre eleverna

• Fler av allt för att undvika 
bråk

• Ofta gör alla samma sak, 
periodvis

• Graffitti

• Godistema

Övrigt

• Astronaut-delar man kan 
klättra på

• Lekstuga som ser ut som en 
svamp 

• Säker miljö vid grillplats och 
simbassäng

• Skolgården�i�två�delar�–�en�
aktiv (yngre) och en lugnare 
(äldre)

• Lektion ute

Stigar upp till skogen, gungbräda, basketplan på 
taket, studsmattor i marken, kiosk

Svampar man kan leka på, astronautdelar, godis-
tema, gungor mellan träden, många träd, rutsch-

kana nedför berget

Stigar upp till skogen, labyrint, träd, 
buskar, kiosk, blubb-blubb
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Diskussion och analys 
Gruppen hade många förslag och idéer på aktiv lek. 

Förslagen är utifrån ett lekredskap eller fysisk miljö 

som ger förutsättningar för en eller flera lekar. 

För den här gruppen verkar det vara kul med klätter-

lek. Klätterlek kan ske både i en klätterställning och 

genom en klätterställning som använder naturens 

terräng och vegetation. Till exempel kan rutschkana 

finnas nerför naturens sluttningar och gungor och 

lianer kan hänga från träden. 

Eleverna ger förslag på hur lekmiljöer kan placeras 

i förhållande till varandra, där leken kan fortgå och 

utvecklas. Till exempel kan en klätterställning också 

vara koja och från kojan kan det finnas broar till träd 

som i sin tur har en gunga. 

Eleverna föreslår placering av lekredskap där leken 

kan integreras i naturen. Till exempel studsmattor 

och armgång.

Eleverna lyfter att det behöver finnas möjlighet för 

flera grupper samtidigt att använda populära lekred-

skap, så som kompisgunga och gungbräda. 

Ett lekredskap i elevernas nuvarande skolgård är de 

s�k�blubb-blubbarna�som�det�går�att�hoppa�på�–�och�

emellan. Många av eleverna pratade om dessa och 

det fram kom som en mycket uppskattad del av deras 

skolgård. 

Många elever föreslog kojor och trädkojor. 

Platser för att sitta och prata utomhus föreslogs och 

gärna med tak för att få sol- och regnskydd. Det skulle 

också kunna vara mindre hus att sitta i. 

Olika typer av lek med vatten föreslogs av flera elever. 

Många av förslagen handlar om att bevara och 

använda naturen i skolgårdsmiljön. Detta gäller då 

både mark, som gräs och vattendrag, men även träd 

och buskar. 

Flera elever lyfte även att det är viktigt att kunna ta sig 

till olika målpunkter som grillplats eller utflyktsplats 

genom gångstigar eller gångvägar. 

Många av förslagen och idéer handlade om vatten 

och vilka lekmöjligheter som det ger. Både vatten att 

bada i, vatten som livsmiljö för djur men även för lek 

som barkbåtar m.m.

Svampar man kan leka på, astronautdelar, godistema, 
gungor mellan träden, många träd, rutschkana nedför 

berget

Linbana, klätterställning med armgång, gångbrädor, 
blubb-blubb, studsmattor, träd, bänkar, grillplats
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Elevrådet på högstadiet, Torpskolan

Metod
Vi möttes upp vid planområdet och promenerade in på en av sti-

garna och stannade en bit in i området. Efter en kort introduktion 

fick eleverna blanka papper, karta med ortofoto och detaljplanens 

illustrationskarta. De kunde rita ovanpå kartorna, rita på blanka 

papper eller skriva i text vad de tycker är viktigt att förmedla. De 

var fria att uttrycka sig som de önskade. Sedan ställdes några frågor 

som eleverna kunde ha som utgångspunkt.

Vad tycker ni om att göra på era raster? Vad saknar ni idag? Hur kan 

skolgården utformas för att få er att vistas ute under hela året? Hur 

påverkar�platsens�karaktär�–�naturnära�och�kuperad�–�skolgården�

och vad man kan göra där?

Sedan� delade� gruppen� upp� sig� i�mindre� grupper,� 2–4� personer.�

Efter ca 35 minuter återsamlades alla och varje grupp fick säga 

någonting de hade diskuterat innan vi avslutade träffen.

Sammanställning av förslag
Eleverna spred ut sig på platsen gruppvis för att diskutera och 

komma med förslag. Dessa nedskrivna eller illustrerade förslag har 

sammanställts i kategorierna nedan. Under dialogträffen kunde 

även några korta samtal föras med en del grupper och detta har 

också tagits med i sammanställningen.

En del av eleverna bor i närområdet och är bekanta med platsen. 

En av dem var bekant med området sedan tidigare och har lekt 

mycket i en koja som ligger i skogen. Tyckte det var tråkigt att den 

skulle rivas.

Idéer och förslag:

• Sandlåda med rutschkanor

• Väldigt långa och branta 
rutschkanor

• Sandlådor

• Inhängda sandlådor med 
tak

• 2 x kompisgungor

• 3 x pargungor

• Minst�6�x�enkelgungor

• Gungor

• Kompisgunga/spindelgunga

• Gungbräda

Aktiv lek

• Både små och stora gungor

• Linbana så den lutar lite

• Lekställning

• Studsmattor på marken

• Små kojor

• Lekstugor

• En stor klätterställ-
ning i skogen med små 
plattformar.

• Klätterställning som inte är 
för vanlig, vara kreativ och 
ovanliga saker i.

Skissförslag på illustrationsplan
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• Karuseller

• En liten pulkabacke

• Ett snöbollsställe

• Runda�bord�(6�platser)�ute�
och inne

Stilla aktivitet

• Stor sitt-trappa med små 
arbetsbord, för att tex 
kunna arbeta ute på som-
maren, eller att bara chilla 
vid.

• Bänkar och bänkar med tak 
över

• Utomhusplats, som ett rum 
med soffor, hängmatta, 

• Många soffor

• Ett ställe med tak och 
sittplatser

• Bänkar inomhus

• Filtar, varm choklad, 
grillplats

• Så lite sprängning som 
möjligt

• Parkeringar för mopeder, 
bilmopeder och cykel

• Växter

Miljö

• Ett växthus

• Kingout-planer

Sport

• Kingout-rutor

• Ganska så stor fotbollsplan

• Inhägnad multibollplan med 
belysning

• Fotbollsplan 

• Fotbollsplan med gräs

• Basketplan

• Bollar

• Pingisbord

• Basketplan med bra korgar

• Stor fotbollsplan med 
ordentliga mål

• Inlinesbana, om det är platt 
på något ställe (måste vara 
asfalt)

• Skridskobana

Bollplan skolgård med förslag på funktioner Skolgård med parkeringsplatser och 
lekutrustning
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• Skolgården kan delas upp i 
olika delar för olika åldrar

• Övrig skog ska även vara till-
gänglig för personer utanför 
skolan

• Inte täta korridorer

• Stressbollar som man kan 
ha för att lugna ner sig

• Bollskåp inne i skolan

• Egna skåp

• En fritidsgård

• Utomhuskafé

Övrigt

• Matkort 

• Busskort 

• Godis

• Tv-rum

• Liten butik

• Kafé

• 

Samtal med elever

I samtal med elever kom ytterligare synpunkter och 

resonemang upp.

En elev ritade och berättade om hur det skulle gå att 

använda sig av nivåskillnaderna i den norra delen av 

skolan (nordväst). Hon förklarade att det skulle kunna 

vara flera plattformar som fungerar som uteplatser/

hängplatser och som är lite ombonade. Dessa för-

binds genom stråk eller gångvägar som tillsammans 

bildar flera plattformar på rad, med utsikt neråt 

skolan. Det skulle också kunna vara rutschkana eller 

klätterställning vid dessa plattformar. 

En elev berättade om att hon föreslagit att skolgården 

anpassas mer för vissa åldrar inom den norra och 

andra åldrar inom den södra. 

Några elever pratade om vädret och vad man gör 

under vinterhalvåret. De sa att de funderade på vad 

man skulle kunna ha som gör att man vill gå ut även 

när det är kallt.

Några av elever pratade om platser för att hänga på. 

Det ska gå att sitta och vara lite skyddat.

Det diskuterades hur man gör när bollplanen är upp-

tagen på skolgården. En elev svarade att det är bara 

att hoppa in, en annan sa att man kan ha flera planer 

eller dela upp planen i två.

Några elever pratade mycket om höjdskillnaderna 

och att de tyckte att platsen passade för rutschkanor. 

Gärna olika höga för att passa barn i olika åldrar. 

En av eleverna upprepade vid flera tillfällen att hen 

tyckte att man skulle spränga så lite som möjligt. 

Eleven sade sig veta att det behövs sprängas för 

skolbyggnaden och tyckte även att det var okej för 

delar av skolgården, men såg gärna att det även 

sparades natur. 

Gungor, olika typer av bollaktiviteter
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Diskussion och analys
Eleverna kom med förslag till lekredskap och aktivi-

teter för skolans alla åldrar. Det gör att förslagen är 

många och varierande. En del elever funderade kring 

zonering av skolgården mellan olika åldrar.

Många av förslagen var inte direkt kopplade till en 

plats på kartan för skolgården. Men genom att vara på 

platsen kunde eleverna ta till sig och förstå platsens 

förutsättningar och möjligheter. Det märktes bland 

annat genom förslag som rutschkanor i berg och 

linbanor bland träd. Plattformar, bänkar,

Flertalet elever föreslog bollsporter, främst fotboll 

och basket. Även multibollplan med belysning.

Platser att hänga på, prata och umgås lyftes av 

flertalet elever. Det kan utformas som runda bord, 

sittbänkar med tak eller sitt-trappa. Detta är även 

bra för att kunna studera utomhus.

Några elever framförde förslag om ”kreativa” klät-

terställningar, klätterställningar som utformas lite 

annorlunda och får ett unikt utseende.

Det framfördes också en önskan att spränga så lite 

som möjligt vid anläggandet av skolan.

En stor klätterställning i skogen med små plattformar.
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Vatten

Vatten är en källa till lek och lärande 
för många barn. Som en del i dia-
logen har pedagoger på grundsär-
skolan tagit fram ett eget fördjup-
ningsarbete kring olika sätt att 
använda vatten i skolans utemiljö, 
med utgångspunkt i observationer 
av hur eleverna använder sig av 
vatten idag. Nedan redovisas för-
slag på vattenlek.

Vad vi har sett att våra elever är intresserade av
Känna med handen på regn. Det är en fördel om det 

finns ett paraplyliknade tak över så det inte regnar i 

ansiktet. Ett litet tak gör att eleven omges av vatten 

och det blir en speciell upplevelse.

Plaska med händerna i ett ”fågelbads” liknande bord 

på ben. Ösa och hälla. 

Har fungerat bra för elever som haft stå rullstol eller 

vanlig rullstol utomhus.

Skapa kanaler som eleverna kan gå i, dra båtar i, 

stoppa vattnet med grenar. Dessa lekar gjorde vi i vår 

Skolskog. En bro över kanalen?

Kasta små stenar i vattnet och följa ringarna som blir 

på ytan.

Kanske färgade stenar?

Fler tankar om vattnet
Ett uttag för vatten utomhus som vi kan koppla träd-

gårdsslang och vattenspridare till trädgårdsslang.

”Fågelbads”-liknande bord. 
Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola

Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola
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Se även bilder med aktiviteter från Pliktas lekplats i 

Slottskogen Göteborg

En inspiration är också Gert Wingårds ”Den sjunkande 

trädgården” i Trädgårdsföreningen där vatten rinner 

utefter en vägg ner i en kanal.

Kanske något liknande kan skapas naturligt i den 

kuperade terrängen runt skolan. Belysningen är ett 

extra plus.

Hur kan dagvatten tas tillvara på ny skolgård ut 
efter elevers intressen?
Vatten på marken, som pölar är intressant. Att få en 

upphöjd pöl på något vis och där då rullstolar även 

kan komma nära skulle göra pölen mer tillgänglig. 

Elev visar inte intresse för att stoppa ner handen rakt 

i en vattenhink, men rinnande vatten är spännande, 

så en upphöjd pöl med rinnande kran kan vara en 

idé. Sedan borde det även finnas någon slags pöl på 

marken, vilket jag ser att flera elever på Knappekulla-

skolan tycker om att stampa i. Det skulle kunna vara 

en Amfiteater med flera olika hål i marken (fontäner), 

som kan svalka på sommaren.  Något som jag själv 

saknar på vår skola nu är en skridskobana, som då 

Amfiteatern kan användas till under vintern. 

Elev har under hösten visat intresse för olika sorters 

hjul. Ett vattenhjul kan vara intressant för elev. 

Elev har under hösten visat att om elev sitter i sin rull-

stol, tar nu elev eget initiativ till att rulla sig framåt. 

Plikta, Slottskogen Göteborg
Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola

Bro över vatten
Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola
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Att kunna påverka sin miljö runt omkring, att få klara 

sig själv är viktigt för bl. a självkänslan. Hur blir man 

självständig med starka armar, men inte kunna ta sig 

fram pga. av nedsatt rörelse i sina ben? Kanske en 

dragflotte med rep över grunt vatten skulle kunna 

vara intressant för elev, men även för andra elever, 

som har förmågan att fritt röra på sig. 

Elev visar att gå på broar är intressant. En bäck under 

en bro kan vara spännande. 

De flesta utav mina elever tycker om att skapa musik 

självständigt och i grupp. Elever visar under hösten 

intresse för hur olika mängd vatten låter när man 

blåser i flaskor samt elev har stort intresse för olika 

ljud av porlande vatten.

På skolan har vi elever med nedsatt syn och för att 

bemöta och göra deras miljö tillgänglig i att beskriva 

omvärlden runtomkring dem kan rinnande vatten, 

som ger ifrån sig olika ljud användas som hjälp för 

deras orientering av skolgården. 

Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola

Elev visar intresse (under fågelbingo-promenad) vilket 

ljud det blir i ån, när man kastar i en sten.

Jag har en elev som visar att elev tycker om rinnande 

vatten i form av att elev undersöker kran, stänger 

på och av, trycker i propp, så att vattnet stannar i 

handfatet och ju mer tvål desto bättre, för då blir det 

bubblor, som är så häftigt. 

En gammal gårdspump, som eleverna kan pumpa upp 

vatten själva med kan vara något på vår skolgård även 

vattentrappor.
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Foto: pedagog, Knappekulla grundsärskola
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Skolvägar

Som en del av dialogen har ett antal 
pedagoger fått bidra med deras per-
spektiv på skolvägar. En enkät med 
frågor har skickats till pedagogerna 
som de har fått möjlighet att svara 
på utifrån deras egna perspektiv. 
Nedan redovisas resultatet av den 
frågeställningen.

Vad är viktigt för att skapa trygga skolvägar? 
• Belysning, cykel och gångbanor. Närhet och att 

det finns flera vägar från olika bostadsområden 

som leder fram till skolan.

• Mycket�ljus�–�många�lampor,�två�olika�vägar,�en�

med asfalt och en med grus, endast cykel och 

gångbana�–�den�ska�vara�bred,�att�den�finns�en�

lärare vid skolingången, förslagslådor, att det 

finns många i närheten så man kan gå till ifall 

något händer, så få korsningar med bilvägar 

som möjligt, broar/tunnlar över bilvägar, bred 

cykelbana, vägen endast går till skolan, att man 

går tillsammans med någon annan, att vägarna 

passerar många bostadsområden, cykeltaxi till 

skolan, busstation nära skolan.

• Sänk hastigheten, skyltar. Bra belysning.

Vad kan uppmuntra barnen till att gå eller cykla 
till skolan?
• Skolan behöver uppmuntra elever och föräldrar 

till att låta eleverna ta sig själva till skolan om det 

är möjligt. Idag åker alla mina elever taxi utom 

en som bor i närområdet. 

• Att för egen maskin ta sig till skolan gynnar den 

allmänna hälsan och förmåga till inlärning. 

• Att man träffar sina kompisar, en mountain-

bikebana, skyltar vid sidan av vägen men fina 

komplimanger, att det finns tävlingar som upp-

muntrar eleverna till att gå/cykla till skolan (till 

exempel på egna ben), att det är en skogsväg för 

att det är roligare att cykla där än på asfalt, ett 

system där eleverna samlar poäng för att handla 

på cafét sedan, fler cykelställ, tydliga/smidiga 

vägar, någon att gå med, hopp och andra roliga 

cykelutmaningar, akvarium efter vägen (göra det 

mysigare), interna tävlingar.
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Vad kan öka känslan av att det är nära och 
enkelt att gå och cykla till skolan?
• Närhet och att det finns flera vägar från olika 

bostadsområden som leder fram till skolan ger 

större möjligheter.

• Att göra genvägar, milstolpar (med nedräkning 

hur långt det är kvar till skolan), tävlingar (till 

exempel på egna ben), att bilarna inte kör för nära 

eller för fort, en så rak väg som möjligt, wifi längs 

med vägarna, att det finns både asfalt-, stigar/

terräng- och grusvägar, hus i närheten, pokemon 

efter vägen.

Hur kan vi stärka känslan av skolans identitet i 
området eller längs gång och cykelvägarna? 
(Det kan antas stärka känslan av tillhörighet och viljan 

att gå och cykla själv till skolan.)

• Tydliga skyltar och markeringar på gator som 

leder fram till skolan.

• Att� vägarna� endast� leder� till� skolan� –� skyltat�

endast till skolan, wifi så man kan ringa/skicka 

sms, att den syns bra, att det finna många lärare 

och kuratorer som eleverna kan prata med ifall 

något har hänt, fina vägar, bra skyltat, en trygg-

hetsgrupp på skolan, skyltar med mobilnummer 

dit man kan ringa ifall något händer, skyltar som 

handlar om skolan, omröstningar längs med 

vägen.

• Skyltar som välkomnar och påvisar att detta är 

en F-9 skolan med både grund och grundsärskola 

och fritids.

Vad är viktigt för att grundsärskolans egen 
entré (med vändplats och parkering) ska bli 
trygg och välkomnande? 
(Fråga endast till Grundsärskolan)

• Någon form av grind som hindrar att elever 

springer ut i vägen. En avskild plats som enbart 

är avsedd för taxi och skolskjuts för att minska 

trafiken vid entrén. Tillgängliga skyltar som visar 

att det finns syn och hörselnedsättningar.  Infor-

mationsskyltar. Bra belysning. Övergångsställe 

som visar med ljud och ljus när man får passare/

stanna. Väntkurer med tak och vindskydd när 

elever och personal står och väntar på skolskjuts 

med god uppsikt och översikt. 



Barns och ungas perspektiv på utformning av skolgården 
för den nya skolan i Norra Hallsås, Lerum

48

Foto på planområdet 
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Avslutande�reflektioner�och�rekommendationer

Vad kan dialogen ge oss för slutsat-
ser och förslag till fortsatt arbete 
med utformningen av skolgården?

Integrera lekredskap i naturmiljö
Elever har gett många förslag på hur traditionella 

lekredskap, så som gunga, rutschkana, klätterställ-

ning m.m., kan integreras i naturmiljön. Det har varit 

tydligt att eleverna uppskattar den framtida skolans 

förutsättningar med träd, berg och sluttningar. 

Lekredskap kan bli mer spännande i en naturmiljö 

och naturmiljön bidrar till en mer föränderlig och 

varierad lek. 

Utnyttja�naturens�förutsättningar
Elevernas förslag visar hur det går att använda 

naturen i utformningen av en skolgård, till exempel 

genom att åka en rutschkana som vilar på en naturlig 

sluttning, att gunga på en trädgunga eller ta sig över 

vatten genom att gå på en bro eller hänga i lianer. 

Lek i naturmiljö
Eleverna framhåller att naturmiljön kan användas 

för lek utan inslag av traditionella lekredskap. Stora 

träd och stenblock skapar olika rumsligheter och 

möjligheter att klättra eller gömma sig. Träd, buskar, 

nedfallna stockar och mindre pinnar blir lekmaterial 

för exempelvis kojbyggande.

Lek i naturen stimulerar och utmanar leken motoriskt 

men också kreativiteten där samma plats kan använ-

das ur olika syften beroende på ålder och intresse. 

Kojbyggande
Koja och trädkoja återkommer flera gånger som 

förslag i dialogen. Kojbyggande är också ett fenomen 

som visar hur barn gör platsen till sin egen. Kojan är 

en social plats men samtidigt hemlig. Barn bygger 

själva genom till exempel ett barrträd tillsammans 

med nedfallna grenar av olika storlek. 

Mer än lek
Eleverna har gett många förslag på hur naturmiljön 

kan bidra till skolgården för andra ändamål än lek.  

Flera elever uttryckte att träd ska vara få vara kvar och 

bara vara. Det har framkommit tydligt att eleverna 

tänker sig gångvägar eller stigar genom naturmiljön 

för att bara röra sig i naturen. I naturmiljön kan det 

också finnas bänkar, grillplats och möjlighet till under-

visning. Eleverna har också beskrivit att träd ger skydd 

från både solens starka strålar och regn.
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Flöde
Eleverna kom med många förslag på hur och varför 

lekredskap kan placeras i förhållande till varandra. 

Klätterställningar föreslogs ofta i kombination med 

funktioner som balansgång, hinderbana och rutsch-

kana. Lekredskap integrerade i naturen och i förhål-

lande till varandra gör att leken kan utvecklas och ta 

ny riktning. Från balans till klättring till koja. Detta 

skapar en dynamisk lekmiljö med utmaningar i olika 

svårighetsnivåer som både fungerar för en större 

grupp eller för flera mindre grupper bredvid varandra.

Planerad och byggd lekmiljö
Närmast byggnadens entréer är slitaget större vilket 

påverkar val av markunderlag. Planerad och ordnad 

lekmiljö, alltså en byggd fysisk miljö, kan möjliggöra 

en tillgänglighetsanpassad och trygg zon med sitt-

bänkar, kompisgunga och andra mindre lekredskap.

Sportaktiviteter
Eleverna har kommit med förslag på sportaktiviteter 

som skulle kunna sorteras i olika typer. Cykel, kick-

bike och skateboard har återkommit som förslag och 

skulle vara förenliga i en streetyta. De mest föreslagna 

bollsporterna är fotboll och basket. I samtal med 

eleverna har det diskuterats att det kan vara bra med 

bollplaner som möjliggör olika sporter. 

Genom att fördela stora öppna ytor, däribland spor-

tytor, i mindre enheter eller rumsligheter kan fler barn 

och unga känna sig trygga att ta platsen i anspråk. 

Detta har betydelse för att kunna skapa en trygg och 

jämställd skolgård.

Utöver detta har också kingout och ytor för dans varit 

återkommande förslag.

Hårdgjorda och öppna ytor behöver finnas för både 

bollsporter, streetytor, kingout och dans. Genom 

bryta upp dessa ytor och placera dem med andra 

ytor kan en alltför stor, sammanhängande hårdgjord 

yta undvikas. 

Umgängesytor
Det behöver finnas olika platser för att sitta ner 

tillsammans och prata. Med fördel utformas sittytor 

ihop med befintig vegetation och nära skolbyggnaden. 

Flera elever lyfte värdet av tak för en trivsam miljö 

under årets alla väder. 

Tillgänglighet
Vid utformning av förskolegårdar är det vanligt att 

planera utifrån den trygga, vidlyftiga och vilda leken. 

Fysiska gränser mellan dessa zoner kan vara häm-

mande för leken men för barn med särskilda behov 

är det nödvändigt med en avgränsad trygg zon. För 

särskoleverksamhetens elever behöver den trygga 

zonen erbjuda god uppsikt och vara helt tillgänglig-

hetsanpassat för att eleverna ska kunna röra sig fritt.

I den trygga zonen behöver det finnas lekredskap eller 

andra föremål att röra sig runt och över. Lekmiljön 

kan genom olika markunderlag skapa en variation 

i ljud och visuell upplevelse. Låga murar eller broar 

över vatten kan skapa en spännande miljö och öva 

balansen. Det är viktigt med låga kanter, något att 

hålla sig i och för de synsvaga underlättar markeringar 

på marken.

Eleverna själva har gett förslag på hur den större 

skolgården också blir tillgänglig för fler. En basketkorg  

kan hängas lågt och gångstråk genom naturmiljön 

kan utformas med en tillgänglig lutning. Längs med 

gångstråket kan det finnas både bevarad terräng och 

mindre platsbildningar som är tillgängliga.
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Placering�och�variation
I ett samtal med en elevgrupp föreslogs aktiv lek för 

yngre barn och lugnare aktiviteter för äldre barn. 

Samtidigt har det framkommit under dialogerna att 

det behöver finnas en variation av aktiviteter närmast 

skolbyggnaden. Närmast skolbyggnaden bör det 

inte endast finnas trygg zon med småskalig lek och 

umgängesytor utan det behöver också finnas ytor och 

redskap för aktiv lek och sport. Detta för att eleverna 

själva lyfter en problematik med att hinna påbörja till 

exempel en bollsportsmatch på de kortare rasterna. 

För att uppmuntra eleverna till en mer aktiv ute-

vistelse kan det med fördel finnas en variation av 

umgängesytor och lek- samt sportaktiviteter i anslut-

ning till varandra och nära skolbyggnaden.

Som tidigare nämnts är det en fördel att bryta upp  

boll- eller streetytor för att fler grupper ska våga ta 

plats samtidigt. 

Trygghet�och�identitet
Den framtida skolan i Norra Hallsås ska möjliggöra 

för 1000 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Detta 

innebär att det kommer finnas många olika intressen 

och behov. Eleverna har själva vid flertal tillfällen lyft 

att det behöver finnas flera av de populära lekred-

skapen för att yngre barn eller mindre grupper ska 

känna sig trygga. 

Som tidigare nämnts föreslås en blandning av aktiv 

lek och stilla aktiviteter både närmst byggnaden och 

integrerat med naturmiljön. På så vis uppmuntras 

alla åldrar att vistas i naturmiljö och alla åldrar ska 

ha möjligheten att hinna spela bollsport även på de 

korta rasterna. 

Flera elever har föreslagit särskilda teman på lekred-

skap. I likhet med större temalekplatser finns det här 

en möjlighet att skapa något unikt inslag som blir en 

del av den framtida skolans identitet.

Känsla av tillhörighet till skolan kan bidras av att 

angörande skolvägar, särskilt gång- och cykelvägar, 

speglar skolans identitet. Att något placeras längs 

med gång- och cykelvägarna som knyter an till skol-

gårdens utformning. 

Skolvägar
Pedagoger till de elever som deltagit i dialogarbetet 

har fått möjlighet att svara på frågor utformningen 

av skolvägar och hur elever kan uppmuntras till att 

gå och cykla till skolan. Bland annat så anges bra 

belysning, skyltning och närhet till omkringliggande 

hus som viktigt för att skapa en trygg skolväg. För att 

uppmuntra elever att själva gå och cykla kan olika 

åtgärder göras så som att elever kan samla poäng till 

att handla för i skolcaféet, att det finns tävlingar - så 

som På egna ben, omröstningar längs vägen m.m. 

Vatten
Knappekulla grundsärskola har tagit fram material 

till dialogarbetet om betydelsen av vatten på skol-

gården. Vatten kan upplevas på många olika sätt, 

genom en aktiv lek där det går att hoppa i vatten eller 

hälla vatten osv. Vatten kan också upplevas genom 

att känna på och lyssna till porlande vatten. Det är 

positivt om dagvatten kan utnyttjas som en del av 

skolgårdens aktivitet. Varma sommardagar kan det 

vara bra om det finns en kran utomhus. En upphöjd 

pöl, till exempel ett bord med vattenbad, gör vatten 

mer tillgängligt för elever som är rullstolsburna.

Observanda
Det är negativt om det finns förbjudna platser på 

gården som egentligen är spännande. Detta kan till 

exempel gälla växtlighet som inte är tåligt för lek och 

spring. Det är tydligt att vegetation bjuder in till lek 

så buskar och annat bör väljas med omsorg. 
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Bilaga�1�-�bilder�från�dialogträffarna

Detta utgör en bilaga till rapporten Barns och ungas 

perspektiv på utformningen av skolgården på den 

nya skolan i Norra Hallsås, Lerum. På följande sidor 

redovisas bilder tagna under de genomförda dialog-

träffarna. Det är AL Studio som har tagit bilderna. 
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Förskolegruppen
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Grundsärskolan grupp 1
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Grundsärskolan grupp 2, åk 1-5



Barns och ungas perspektiv på utformning av skolgården 
för den nya skolan i Norra Hallsås, Lerum

61



Barns och ungas perspektiv på utformning av skolgården 
för den nya skolan i Norra Hallsås, Lerum

62

Grundsärskolan grupp 2, åk 1-5
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Grundsärskolan�grupp�2,�åk�6-9�E-laget
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Åk 2
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Elevrådet på högstadiet
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Elevrådet på högstadiet
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