
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 

	

Olika perspektiv som har lyfts fram i dialogerna. 

Hållbar utveckling genomsyrar arbetet generellt exempelvis genom den ekologiska 
hållbarheten med tankar om materialval, kvalitet och livslängd – i ett långsiktigt 
perspektiv. När det gäller den sociala hållbarheten finns ett s.k. centralt värde, att våra 
miljöer och stadsdelar fungerar tillfredsställande för människorna som bor där. 

Social hållbarhet: 
I samtal med barn, vårdnadshavare och andra intresserade framkom tydligt att 
sittbänkar och fasta bord samt grillar var viktigt, att kunna sitta ned och umgås med 
varandra och barnen. Grill var ett populärt förslag, äta tillsammans är trevligt. Det är 
viktigt med mötesplatser för gemenskapen och att lära känna varandra. De som är 
nyinflyttade i ett område kan via en gemensam mötesplats möta andra boende i 
området exempelvis. Trygghet är en viktig aspekt i att känna varandra. 

Tillgänglighet: 
Det är viktigt med tillgänglighet för alla.
 
Olika höjd på lekredskapen, t ex basketkorgar i olika höjd och sandlådor i olika 

nivåer. Olika starka färger för att markera olika funktioner/aktiviteter. Olika material 

på marken för ökad framkomlighet.   


Genusperspektiv: 
Några flickor i nioårsåldern föreslog att det skulle finnas gångar med fin asfalt att åka 
sparkcykel på. En basketkorg med flera höjder vore bra som passar små och stora 
barn. Cupcake är ett spel som flickorna föreslog som en rolig aktivitet där siffrorna 1
5 ritas ut på marken och så ska man försöka pricka basketkorgen från de olika 
avstånden. De föreslog också en klättervägg med rutschkana som man kunde klättra 
jättehögt på. Att få klättra högt, ha saker att balansera på, gå armgång och att ha ett 
hemligt rum att leka i var kvaliteter alla de deltagande barnen uppskattade, såväl 
pojkar som flickor. 

Funktionella och estetiska värden:  
Många påpekade att det var viktigt att lekplatsen ska vara en plats att vilja vara på.  
Material: Trä, stockar, pil, naturmaterial. Färger: Gärna starka färger. 


