
 
 

  
 

 
 

 

	
 

 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

  

 

Projekt: Lekplats Dalsta/Stensnäs 2015  
Workshopar 23/5 och 13/6 med barn, vårdnadshavare och intresserade 
Workshop 12/6 med barn och pedagoger från Järntorgsskolan och Myrstacken 

Antal deltagare: Vuxna: 31 st och Barn: 42 st 11+5+26 st. 21 flickor, 21 pojkar. 

Enkätsvar. 

A. Övrigt 
	 Saknas det något särskilt i kvarteret i dag? För lite saker att göra för flickor. Det 

finns ingen mötesplats med bänkar och bord och ingen grill. Det skulle behövas en 
liten gräsplan för de yngre att spela fotboll på. En basketkorg. 

 Det	vore	bra	med	möjlighet	till	 utflyktsmål	i	grönområde/skog.	 Att	det	sedan	
finns	lekplats	i	anslutning	är	ju	bra. (pedagog)	

 Det	kan	vara 	lite	långt	 att	gå	 till	föreslaget	område	 för	de	 minsta	barnen	men	inga	 
problem	med	de	lite	äldre.	(pedagog)	 

B. Generellt om lekplatsen och fotbollsplan 
•	 Vad är det här för plats? En plats med naturmiljö, Ett litet skogsparti som en park. 

En plats som skulle passa bra för en multifunktionell lekpark med temat natur och 
stimulerande fysisk aktivitet, gå armgång, klättra, balansera, gömma sig. 

•	 Vad används den för? Här tömmer kommunen snö på vintern 

C. Lek 

	 Vad är roligt att göra ute? Hoppa, springa, klättra högt, balansera, gömma sig, rulla 
ner för kulle, gunga, spela fotboll, basket, cykla, sparkcykla, bygga och plocka 
blommor, bygga båtar att leka med i vatten. 

Vår observation var att barnen har många idéer där också mycket bygger på att ta 
tillvara naturen men även nya kreativa lekredskap diskuterades och byggdes i bland 
annat play doh-lera. Flickornas och pojkarnas önskemål angående lekredskap skiljde 
sig inte särskilt mycket åt. 

Det var värdefullt att få ta del av pedagogernas kunskap och erfarenhet av hur barn tycker 
om att leka. Det ska inte vara för välordnat, den roligaste lekplatsen är små träddungar där 
man kan hitta material som stimulerar fantasin. Välordnade lekplatser med gunga, 
rutschkana blir för förutsägbart för barnen. De besöker en plats vid sjön där det ligger en 
gammal eka, där kan barnen leka i timmar. Barn upp till 5 år älskar att ha saker att krypa 
in och gömma sig i t ex. 

D. Funktion 

•	 Finns det andra funktioner som är viktiga att få med? De flesta vuxna ville ha 
sittplatser, bänkar, fasta bord med sittplatser, solskyddat och med möjlighet till sol 
också, papperskorgar. Bänkar runt träd ger både sol och skugga samt ser trevligt ut. 

•	 Tillgänglighet. Olika aspekter att ta hänsyn till; fysiskt, psykiskt, socialt, kognitivt. En 
mamma påpekade vikten av lekredskap för funktionshindrade. Vilket kan vara klara 
färger, möjlighet för rullstol att komma fram, gunga för rörelsehindrade. 

•	 Vad är viktigt gällande säkerhet? Staket, fri sikt – både allmänt men även hur 
lekredskapen är placerade, inga bilar i närheten. Gällande redskap som exempelvis 



 

 

 
 
 

 
  

 
 

 

	

klätterställning, att det inte är någon risk att ramla ner om det är många barn åt 
gången. Viktigt att tänka på att snö tippas på platsen, kan bli farligt om barnen leker i 
snöhögen. 

E. Grönska och mark 

Är det viktigt med grönytor och mark som en del i leken?  
 Liten gräsyta för fotboll för små barn, gångar att cykla och åka skateboard på.  

 Kulle att rulla ner för, för de mindre barnen 

 Saker att hoppa mellan, t ex stenar, stockar, buskar att gömma sig bakom.  


Vilket material: Naturmaterial. Naturtema lyftes av flertalet deltagare.
 


