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An educational outdoor room where the 
children’s need of  play as well as learning  is 
taken into consideration is what the school 
Källöskolan wants to achieve with their 
schoolyard. In the current situation the 
schoolyard is stark, dull and insipid, why I 
have done my thesis as a  proposal of what 
Källöskolans schoolyard could look like, with 
focus on the imagination of the children being 
encouraged instead of held back. With wood 
thought as the main material in the formation 
I have used the material´s characteristics in 
the best way possible regarding construction. A 
schoolyard is supposed to fill many needs, mainly 
children’s need to play but also the need to rest 
and  get a chance to recover between classes.

Letting the children feel that they are a part 
of the change of the schoolyard is important 
so that they feel that they can influence their 
environment. A schoolyard that is changeable 
has been an issue for me because a static and 
overly planned schoolyard can be dull, and the 
children’s joy of discovery fades. 

Because wood is my main material I have 
investigated the imperviousness of wood. Wood 
can be subjected to attack by fungus and insects 
which would deteriorate the durability. One 
way to avoid this is to impregnate the material 
with CCA but this is now forbidden to use where 
contact with humans will occur so it´s not an 
option to use in a schoolyard. Instead I have 
looked at some types of wood that have a good 
enough natural durability and can be used as an 
alternative for impregnation. 

I have also done a field study where I looked 
closer at constructive wood protection and  
reviewed it´s current use today in playgrounds 
and schoolyards.    

In the conclusion of the report one can follow 
my work were I, with help of the gathered 
information, created a proposition for the design 
for the schoolyard.

Abstract





Ett pedagogiskt uterum där barnens behov av 
såväl lek som lärande tas i beaktning är vad 
Källöskolan vill uppnå med sin skolgård. 

I dagsläget är gården kal, trist och 
intetsägande, därför har jag gjort mitt 
examensarbete med syfte att ta fram ett förslag 
på hur Källöskolans skolgård skulle kunna 
se ut, med fokus på att barnens fantasi skall 
uppmuntras istället för att begränsas. Med trä 
som tänkt huvudmaterial i utformningen har jag 
utnyttjat materialets egenskaper på bästa sätt 
gällande konstruktion.

En skolgård skall fylla många olika behov. 
Framförallt barnens behov av att få leka, men 
även behovet av att vila upp sig och få chans till 
återhämtning mellan lektionerna. Att eleverna 
får känna att de är delaktiga i förändringen av 
skolgården är viktigt för att de skall känna att 
de kan påverka sin omgivning. Att skolgården 
går att förändra har jag lagt stor vikt vid då en 
statisk och överplanerad skolgård kan bli tråkig 
och barnens upptäckarlust försvinner.

Eftersom trä är det material jag har 
använt mig utav, har jag tagit reda på hur 
beständigheten hos trä ser ut. Trä kan utsättas 
för angrepp av både svampar och insekter vilket 
försämrar dess hållbarhet. Ett sätt att undvika 
detta har varit att impregnera virket med 
CCA - medel men då detta numera är förbjudet 
att använda där kontakt med människor 
förekommer, är detta inget alternativ gällande 
en skolgård.

Istället har jag tittat närmare på om det finns 
något träslag som har tillräckligt god naturlig 
beständighet och som därmed kan fungera som 
ett alternativ till impregnerat virke.

Jag har även utfört en fältstudie där jag har 
tittat närmare på konstruktivt träskydd och 
undersökt om detta är något man använder sig 
av i dagsläget när det kommer till lekplatser och 
skolgårdar.

I slutet på rapporten kan man följa mitt 
arbete där jag med hjälp av den insamlade 
kunskapen har tagit fram ett förslag på 
utformning av skolgården.
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Efter en förfrågan från Källöskolan togs beslutet 
att göra ett examensarbete gällande utformning 
av deras skolgård med trä som huvudmaterial. 
Skolgården är skolans ansikte utåt och en plats 
där barnen spenderar mycket av sin tid, därför 
är det viktigt att skolgården är en fungerande 
plats för personal och barn.

 
Bakgrund

På Källöskolan(låg och mellanstadiet) i Bomhus, 
Gävle, pågår sedan några år tillbaka ett 
skolprojekt. Det började med att man med hjälp 
av pilträd, hade avsikten att skapa en grönare 
skolgård. Detta har sedan övergått till ett mer 
övergripande skolgårdsprojekt där ändamålet 
är att skapa en attraktiv och pedagogiskt 
genomtänkt utemiljö för lärare och elever, men 
även för barn och vuxna i närområdet.

På skolan finns en hälsoprofil som innefattar 
ett promenadstråk i skogen som kallas för 
”framgången”, där eleverna går en gång i 
veckan.Det är lite av denna naturupplevelse 
man vill få in på skolgården. 

Syfte

Att ta fram ett förslag på hur Källöskolans 
skolgård skulle kunna se ut, där elever och 
lärares drivkraft och vilja tas tillvara på och 
där barnens fantasi får utrymme istället för 
begränsas. Att göra ett pedagogiskt uterum som 
kan användas för såväl lek som lärande och ta 
vara på träets egenskaper och utnyttja dessa på 
bästa sätt i konstruktion och utformning.

Frågeställningar

Hur gör man ett pedagogiskt uterum?
Vad ska man tänka på när man formger en 
skolgård?
Hur är träets beständighet utomhus?
Hur ska man göra konstruktionen för att 
utnyttja träets egenskaper? 
Finns det något träslag som lämpar sig bättre än 
andra?

Avgränsningar

Jag kommer att ta fram ett förslag på hur 
Källöskolans skolgård skulle kunna se ut, detta 
skall ses som inspiration och något att arbeta 

vidare med. Därmed kommer förslaget att 
behöva ses över ytterligare av personer med rätt 
kompetens gällande regler och säkerhet, samt 
se över ekonomiska aspekter. Då jag kommer 
ta fram ett skissförslag kommer jag inte ta 
fram några ritningar. Jag har även gjort en 
avgränsning där design för alla är något jag ej 
kommer att lägga fokus på då arbetet då blir för 
komplext.

Metod

Jag kommer genom en litteraturstudie ta reda 
på vilka behov barnen har av lek, vad man 
ska tänka på när man utformar en skolgård 
och vilka regler om säkerhet som skall tas 
hänsyn till. Jag skall även behandla ämnet 
träets beständighet för att ta reda på hur trä 
klarar sig utomhus, om man med hjälp av rätt 
konstruktion kan förlänga livslängden och även 
ta reda på om det finns något träslag som har 
god naturlig beständighet.

Jag kommer att göra en fältstudie av 
lekplatser och skolgårdar i närområdet för att 
se om konstruktivt träskydd är något man har 
tänkt på vid utformningen av lekredskap idag.

En enkät kommer gå ut till lärare och elever 
på Källöskolan där jag vill få reda på vad de 
tycker om sin befintliga skolgård, hur den 
utnyttjas och vad de önskar skulle finnas på den. 
Det insamlade materialet skall sedan fungera 
som underlag i min kommande skissfas.

Jag ska genomföra en intervju med Tekniska 
kontoret i Gävle för att få veta mer om regler, 
kostnader och underhåll.

Men hjälp av designprocessen kommer jag 
sedan ta fram ett förslag angående utforming 
av skolgården på Källöskolan, med insamlat 
material som barkgrund.

Målgrupp

Källöskolans elever och personal är min 
huvudsakliga målgrupp, men arbetet kan även 
vara av intresse för studenter på pedagogiska 
utbildningar, designstuderande och Gävle 
kommun.

Inledning
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I den här delen försöker jag ta reda på vad barn 
behöver när det kommer till lek och vad man bör 
tänka på när man utformar en skolgård.

Att lära genom lek

Som vuxen är det lätt att man enbart förknippar 
leken med avkoppling och att inlärning 
automatiskt förknippas med arbete och kunskap, 
men får barn möjlighet att leka förbättras 
inlärningsförmågan. När barnen får testa på 
olika saker och lära sig att vissa saker går att 
utföra medan andra inte är genomförbara, 
utvecklas de och kan låta en bra idé vara för att 
istället prova på något nytt och se om det går 
bättre enligt Vygotsky.( Thorsten, 2000 )

Barnpsykologen Eva Norén–Björn menar 
på att barnens jobb är att leka och de barn 
man främjar att leka är morgondagens ledare.
(Olsson, 1995 )

Parlevenvi och Sohlman säger att ”barn leker 
med en plats och inte på den.”  Miljön för leken 
måste tillgodose det barnen tycker om att göra, 
som att klättra, bygga kojor men man ska även 
ha möjligheten att få vara ifred. Tar man vara 
på naturens rikedomar  inspireras barnen till att 
leka. ”Man ska komma ihåg att barn utvecklas 
tillsammans med den fysiska miljön”. Det behövs 
något som sporrar och ger nya möjligheter för 
att leken ska komma igång. Barn har även 
förmågan att plocka upp tidigare avbruten lek 
vid ett annat tillfälle och även vid en helt annan 
plats. Parlevenvi och Sohlman menar även att 
både språket och motoriken förbättras genom att 
leken stimulerar barnens alla sinnen. 

Enligt Freud kan barnen komma ifrån alla 
verklighetens orättvisor och regler genom att 
leka, barnen lär sig handskas med känslor och 
problem och får uttrycka både negativa och 
positiva känslor då leken är motsvarigheten till 
verkligheten.

Maria Montessori är även hon av den 
uppfattningen att man som barn bäst lär sig 
genom lek, och att barn trivs på platser där 
materialet inte är ordnat i förväg, för hur leker 
man då menar hon.  ( Thorsten, 2000 )

 John Dewey är förespråkare för uttrycket 
”learning by doing”. Han menar att man lär sig 
bäst när man arbetar med hela kroppen och får 
praktisera den teori man lärt sig för att den inte 
ska vara svår att förstå.  

För att skolgården ska få större plats i 
undervisningen bör upplägget i de olika ämnena, 

och hur man arbetar utomhus, tänkas igenom. 
Skolgården bör vara noggrant genomtänkt för 
att kunskap och utveckling skall bli en naturlig 
del i utomhusmiljön. (Norén-Björn, 1990)

Att arbeta på skolgården har många fördelar. 
Barnen får vara kreativa, försöka, göra fel och få 
ny förståelse. De lär sig att arbeta tillsammans, 
ta ansvar och tro på sig själva. Allt detta 
inspirerar barnen till att vilja lära.”...kreativ, 
det är man när man kommer på någonting som 
ingen annan kommit på. Riktigt kreativ är man 
när man gör fel…”. 
( Thorsten, 2000 )

Ett undersökande arbetssätt är något som 
utomhuslektioner inspirerar till. Barn och 
vuxna kan tillsammans vara aktiva och hämta 
kunskap. Dock ska man vara försiktig så att inte 
skolgården blir för bestämd och kontrollerad, 
då risken finns att barnen slutar trivas där och 
förknippar raster och sin fritid med måsten och 
prestation. Därmed försvninner glädjen i leken. 
(Olsson, 1995 )

”Barnet är beroende av stimulerande miljöer 
för att få nya intryck att utvecklas av. ”  Är en 
miljö utforskad tröttnar man, finns det inget 
mer att upptäcka eller möjlighet till att förändra 
miljön blir barnen otillfredställda.
( Thorsten, 2000 )

Att planera en lekmiljö

I en artikel på internet från tidningen 
Arkitektur, mars 2005, kan man läsa fyra 
intervjuer som Nina Gunne har gjort om barn 
och lek. ( www.arkitekt.se)

”Barn leker för att det är roligt” säger Kjetil 
Steinsholt, professor i pedagogik NTNU, Norges 
Tekniska Naturvetenskaplige Universitet. Han 
menar att vi genom leken gör verkligheten mer 
förståelig.  ”Jag brukar säga att barnet blir 
lekt av platsen eller föremålet”.  Platsen är det 
viktigaste för själva leken då barn har en viss 
tendens att ofta bli förlorad av nuet och låter 
platsen styra leken. Man kan aldrig säga vilka 
lärdomar man får av leken, man blir berikad 
med händelser och får kunskap som framkallas 
av leken med det har inget med lärdom att göra. 
Han menar att det vi lär oss av att leka är att 
leka ännu mera och att barn kan leka med vad 
som helst så det har inte så stor betydelse hur 
lekplatsen är utformad.

Dock ska det finnas plats för spontanitet och 
lekplatsen bör innehålla många möjligheter där 

Barns behov av lek
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genom samtal. Barnens eget skapande ska få ta 
plats och inte anses som något störande, utan 
man ska låta dem få bli ett spår i miljön.

”Det finns undersökningar som visar att barn 
som skapar sina egna platser i sin miljö har 
lättare att bli självständiga som vuxna. Platsen 
blir en återspegling av den plats du kan ta i 
världen och samhället.”

Formgivare tar inte tillräckligt med hänsyn 
till barnens platser, man funderar mycket 
omkring lekplatser och skolgårdar men under 
hennes forskning upptäckte hon att de platser 
som barnen visade henne ofta var buskage och 
kojor, sällan just lekplatsen eller skolgården. 
Även hon menar att där det finns löst material 
och buskage trivs barnen. Barn har ett stort 
behov av att hitta egna platser där de kan vara 
för sig själva och skapa en plats som de kan 
gå tillbaka till, och hon menar på att kojan är 
just en sådan plats. Kojan är även en plats som 
många vuxna har starka minnen ifrån.

Då de som planerar skolgårdar och lekplatser 
talar om form och funktion när de beskriver 
miljöer, pratar barnen om vad man kan göra på 
platsen.

”Barn uppskattar platsen med sinnena och 
kroppen, medan vuxna i större utsträckning ser 
de fysiska egenskaperna. Ofta har de förlorat 
kroppens förhållande till platsen. Platsen ligger i 
planerarens öga men i barnets kropp.”

Barn föreställer sig inte, eller pratar om vad 
de upplevt på en plats. Det är viktigt att inte 
förstöra de fria ytorna genom att planera sönder 
och göra dem för färdiga. ”Barn pratar sällan om 
vackra platser utan om bra platser. Och en bra 
plats är där det finns mycket att göra och många 
möjligheter att förändra platsen.”

Krister Svensson, pedagog och forskare 
på SITREC, Stockholm Intrenational Toy 
Research Center, pratar om hur betydelselösa 
lekredskapen egentligen är. Dessa talar 
enbart om att det är en plats för barn. Men 
det som är spännande på en lekplats är 

man får experimentera och skapa. Upplevelserna 
hos barnen minskas genom att man är rationell 
och pedagogisk i utformingen av lekplatser. 
”Frestande lekapparater lockar barnen till sig 
och strax kommer barnet att vara i lekplatsens 
våld.”

 Enligt Steinsholt ska man tänka på att få 
fram en balans mellan platsen och barnet när 
man planerar en lekplats. Man ska göra en plats 
som har många möjligheter, möjligheter till 
förändring där barnen kan vara med att skapa 
och där det finns utrymme till många olika 
lekar. När det gäller lekplatsernas utformning 
är han ändå traditionell och menar att alltför 
spektakulära ytor kan göra att de lekar som 
lekts generation efter generation på gator kan 
försvinna.

Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog vid 
institutionen för landskapsplanering vid SLU i 
Alnarp, menar att barnens lekplats är början på 
resten av världen för dem. När vi är utomhus 
anpassar vi oss till omgivningen på ett speciellt 
sätt, då leken utomhus är friare och mer flexibel 
än inomhusleken.

Hon berättar att det finns studier som visar 
på att de starkaste minnen man har som vuxen 
angående lek, är den man lekte utomhus och 
att vi minns leken genom de fysiska rörelserna. 
”De som formger lekplatser borde försöka 
ta med sig sina egna starka lekupplevelser 
i designprocessen som hjälp att väva ihop 
landskapet med leken.”

Mårtensson menar att man ska se barnen som 
en tillgång i sitt skapande, att deras intresse 
får större betydelse i formgivningen av deras 
lekmiljöer. Barnen är den grupp i samhället som 
använder utemiljön flitigast och det borde vara 
en eftertraktad uppgift att formge deras miljöer.

Hon anser att det är extra viktigt idag hur 
man planerar lekmiljöer eftersom barnen har 
mindre rörelsefrihet och begränsade lekområden 
då vi håller hårdare i barnen idag. Att ha ett 
intresseväckande samband mellan området 
och placeringen är något man bör sträva efter. 
Miljön är viktig oavsett om det är en stor eller 
en liten yta så ger man leken en större chans 
om det finns buskar och löst naturmaterial till 
förfogande för barnen.

Maria Kylin, landskapsarkitekt och forskare 
vid institutionen för landskapsplanering vid 
SLU i Alnarp, tar upp problemet om hur olika 
barn och planerare ser på utemiljön. För att få 
en mer samspelt syn i processen menar hon att 
det är viktigt att tidigt ta in barnens perspektiv 

Bild 1. Kojan är en plats man minns
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vad som händer mellan redskapen. ”Han 
menar att det som har styrt utformningen 
av lekplatser ofta har varit regleringar om 
utrymmesfrågor och säkerhet. Den har sällan 
haft utgångspunkt i själva leken. Lekplatsens 
inre arkitektur har varit konventionellt 
utformad och standardiserad. Oftast har 
frågorna drivits av leksaksproducenter och 
redskapen tillskrivits olika funktioner som 
man anser att barn behöver.” Svensson anser 
att man måste få till ett bättre samarbete 
mellan landskapsarkitekter, beteendevetare och 
planerare om man vill ha populärare lekplatser. 
Det måste finns plats för den spontana och 
lekande människan. Barnen är framtiden, det är 
alla överens om men ändå är det deras områden 
som ständigt kommer i andra hand. 

Skolgården

Titti Olsson förespråkar även hon om hur viktigt 
det är för barn att få vistas utomhus. Hon talar 
om hur barnen lär sig med sinnena och kroppen, 
och att man får sina starkaste intryck från 
utomhusleken. 

Hon anser att det är själva arbetet med 
skolgården som är det viktiga, att man genom 
processen får en ansvarskänsla om att detta 
är vårt, vilket gör att man blir mer rädd om 
skolgården. Det bör finnas platser som både 
avser social tillvaro och möjligheten att få 
vara ifred. Skolgården kan mycket väl vara en 
plats där man kan söka kunskaper på, men 
man ska då vara noga så att skolgården inte 
blir de vuxnas värld med för många regler och 
värderingar. 

Olsson anser att skolgårdarna numera har 
blivit en rastplats snarare än en lekplats. Det 
finns inget utrymme för fantasin längre utan 
skolgårdarna är så planerade att de berättar 
vad man ska göra där. Detta är konsekvensen 
av att det är vuxna som planerar skolgårdarna. 
Det blir förutbestämt vad- och hur man ska 
leka. Då vuxna tänker på praktiska saker som 
övervakning av barnen och snöskottning, blir 
skolgårdarna byggda för de vuxna och inte 
för barnen som ska leka där. Barn läser av 
miljöerna och märker direkt vad som är tillåtet, 
vad de är tänkt att användas till och vad som 
är väsentligt. Trivs inte barnen på skolgården 
hittar de alltid någon annanstans att vara som 
vid ett träd eller buske, där de kan leka och 
trivas. ”En skolgård som är inspirerande för 
eleverna säger att de vuxna bryr sig om dem.” ( 
Olsson, 1995 )

En plats för vila

En skolgård ska inte bara vara en plats för 
lek och lärande. Rasterna är även barnens 
chans att få vila upp sig mellan lektionerna, 
så skolgården bör även fungera avstressande 
för barnen. Lek och natur är båda faktorer 
som verkar avstressande för barn menar Ylva 
Ellneby. De stora grupper som barnen numera 
vistas i har ofta en stressande inverkan och då 
kan ”aktiviteter och platser som väcker spontan 
uppmärksamhet ge en motvikt till stress”. 
Naturmiljöer gör barnen harmoniska och trygga 
och det är viktigt för barn att både få röra på sig, 
få vila och få återhämtning.

Enligt Ylva Ellneby har följande punkter en 
positiv inverkan på uppmärksamheten och orken 
hos barn: 
*En plats som stimulerar både till lek och vila. 
*Leken måste få utvecklas i ett lugnt tempo. 
*Gott om tid till lek utan att bli avbrutna. 
*Leken ska kunna vara både vild och lugn. 
*En möjlighet att dra sig undan och vara för sig 
själv eller med en kamrat.  
*Miljön måste tillgodose barns behov av rörelse. 
*En miljö som gör att man vill utforska 
den. Detta hjälper barn at förstå och finna 
sammanhang. 
*Att få använda miljön som leken kräver. Leken 
måste få lämna spår, då fortsätter den gärna 
nästa dag. 
*Riklig tillgång på naturmaterial. 
*Tillgångsätt att få röra sig mellan inomhus och 
utomhus. 
*Balans mellan trygghet och utmaningar.                     
( Thorsten, 2000 )

En föränderlig och utvecklingsbar skolgård

Hur kommer det sig att det jämt är fullt med 
människor på vissa lekplatser medan andra är 
helt tomma? Paul Parlenvi och Birgitta Sohlman 
tipsar om att man skall besöka olika lekplatser 
och skolgårdar innan man börjar planera sin 
skolgård. ”En bra park innehåller det vilda, 
ett mångfald, en plats som är rofylld, ger 
skogskänsla, tillfälle till lek och idrott, har något 
som pryder den, alltid något nytt att upptäcka. 
Låt inte en skolgård blir en dålig lekpark utan 
besökare.”

Barn i olika åldrar har olika behov, detta 
är något man måste ha i åtanke under 
planeringsstadiet. ”Om år 1-3 får en gunga så 
vill år 4-6 ha en linbana.”          ( Thorsten, 2000 )
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Det är barnens skolgård, får de inte vara 
med och ha åsikter blir de likgiltiga till att 
försöka påverka. Därför ska man försöka få med 
dem under hela processen menar Titti Olsson. 
(Olsson, 1995)

För att skapa en spännande skolgård kan 
man tänka på att ha nivåskillnader vilket går 
att åstadkomma genom kullar och stubbar 
och genom att använda olika markunderlag 
som grus, gräs och asfalt. Processen med att 
odla själva gör barnen aktiva och de kan se 
förändringar i årstider, genom att planera träd 
och buskar. Med vatten kan man också arbeta 
med de olika årstiderna, då vattnet fryser till 
is på vintern. Man kan arbeta med de fyra 
elementen: vatten, eld, jord och luft. Att få vara 
nära det som är farligt gör att man lär sig hur 
man ska bete sig.

Vill man skapa en skolgård som ständigt 
är under utveckling och som går att förändra, 
ska man tänka på att ha vissa lekredskap som 
är permanenta och andra som är tillfälliga. 
Exempelvis en hög med ris eller brädor.  Har 
man en skolgård som går att förändra blir den 
alltid spännande och det finns plats för eget 
skapande. (Olsson, 1995)

Lars Levemark, som arbetar på ”Tom 
Tits” menar att man skall använda sig av 
naturmaterial som kottar, stenar och grenar som 
man kan bygga med. Eleverna blir lugnare av 
att få använda kroppen på rasterna. Man kan ha 
redskap där man får träna upp balansen eller ha 
rep i träden där man kan klättra. 

”Lars Levemark menar på att om man 
vill ha en säker skolgård skulle man behöva 
madrassera skolgården. Det är bättre att 
eleverna lär sig hantera det som finns på 
skolgården.”  I begreppet säkerhet bör man även 
räkna in mobbing menar han, då en inspirerande 
skolgård där det finns mycket att göra minskar 
mobbingen eftersom eleverna har fokus på att 
leka och inte har tid att ägna sig åt mobbing. 
Man ska inte radera ut alla risker utan tänka 
mer på att eleverna ska vänja sig och lära sig 
hur man använder miljön. Därmed är vatten 
ett viktigt inslag på en skolgård då det kan ge 
eleverna många erfarenheter och äventyr. 

En annan sak som Levemark rekommenderar 
är en labyrint. Den tillför spänning och något 
nytt till skolgården. På ”Tom Tits” har de byggt 
en labyrint av torvblock. Fördelen med torv är 
den ljuddämpande effekten, men torv är inte 
så motståndskraftigt och går lätt sönder. Vill 
man däremot ha en temporär labyrint är det 

ett utmärkt material, annars finns det många 
andra material man kan använda sig utav. När 
man väl har tagit beslutet om att förändra sin 
skolgård är det absolut viktigaste att man har 
en plan, annars är det lätt att man fokuserar på 
fel saker och arbetet rinner ut i sanden.        ( 
Thorsten, 2000 )

Anders Kjellson på Lunds Naturskola 
menar på att en bra skolgård består av fyra 
beståndsdelar, som är:
*Skolgården är skolans ansikte utåt och den 
visar vad skolan representerar, vilket gör den 
extra intressant i designprocessen då man ger 
skolan en chans att synas.  
*Barnens frirum, plats att leka i avskildhet och 
ta det lugnt. 
*En pedagogisk resurs i undervisningen. 
*En plats för biologisk mångfald för olika 
organismer. ( Thorsten, 2000 )

Säkerhet och regler

Plana miljöer utan farligheter behöver inte vara 
säkrare än de miljöerna med utmaningar. Enkla 
miljöer utan äventyr kan innebära att barnen 
söker sig till andra områden där uppsikten och 
farorna kan vara större. 

Av skador på barn sker en tredjedel på 
skolgården. Fall är den vanligaste olyckan. Det 
är vid höga höjder som skadorna blir omfattande 
och då det saknas bra markunderlag. ” 7 % av 
skadorna sker på lekredskap”. Man kan minska 
risken för olyckor genom att vara noggrann med 
att underhålla lekplatsen. Då de flesta skador/
olyckor sker när det saknas närvarande vuxen är 
den allra enklaste åtgärden att alltid ha någon 
vuxen som håller uppsyn över barnens lek. ( 
Thorsten, 2000 )

Den 1 januari 1999 kom en ny standard 
för lekredskap som gäller i hela Europa, EN 
1176. Den omfattar sju delar från allmänna 
säkerhetskrav och provningsmetoder till 
särskilda krav för gungor, linbanor m.m. Men 
även normer för inspektion underhål och drift. 
Det finns en särskild standard för stötdämpande 
markunderlag EN 1177. ( Dags att se över lek 
och fria ytor. I enlighet med Europanormerna 
EN 1176 - 1177, broschyr från Hags)

De säkerhetsfel som oftast finns på lekredskap 
är fel mått på öppningar vilket utgör en risk 
för barnen att fastna med fingrar, huvuden 
eller klädesplagg. Det man skall tänka på är 
att ha rätt avstånd mellan lekredskapen, även 
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glassplitter där. Tillsynen är uppdelad i klass 
A, B och C. Klass A innebär att det finns risk 
för dödsolycka och då tar man bort lekredskapet 
omgående. Det finns certifierade besiktningsmän 
som kollar uppstående spikar, farliga mått 
och kilar som snoddar kan fastna i m.m. Det 
kostar ca 15 000 kronor per år att underhålla en 
lekplats.

Jag undrar hur de tänker när det kommer till 
barnens behov och naturlig lek. Patrik berättar 
att de är personligt ansvariga om det skulle ske 
en olycka och därför är väldigt försiktiga. Han 
säger att skogen i sig har den bästa naturliga 
leken men att man inte ska skapa naturlig lek. 
Patrik berättar att de lagt ut en trästock på 
en skolgård på västkusten. Denna välte vilket 
ledde till att ett barn fick en gren i bröstet och 
skadades allvarligt. Nu är gården nästintill 
ren från lekredskap. Det går att lägga dit en 
trästock om man ser till att förankra den hårt 
i marken och tar dit en besiktningsman som 
kan kolla upp den. Patrik påpekar att vem kan 
garantera säkerheten på en egengjord lekplats? 
Skolor och dagis bygger ofta själva men tänker 
sällan på att redskapen ska hålla och uppfylla 
säkerhetsreglerna. Han säger att gungor är nog 
så bra. Då får barnen träna upp balansen och det 
ökar intellektet hos barnen. 

Patrik berättar att åldersgränser står på 
lekredskapen men att det sällan är någon 
som lägger märke till detta. Om ett barn inte 
kommer upp på till exempel klätterställning 
själv, är det inte meningen att barnet skall leka 
där. 

Han talar även om att det finns en 
organisation som heter IPA och som jobbar med 
barns rätt till lek. IPA är inne mycket på det här 
med naturlig lek. När man utformar lekredskap 
bör man fundera på hur dessa kommer fungera 
och användas i verkliga livet, för det blir inte 
alltid som man har tänkt sig. Man ska tänka på 
livet efter planeringsstadiet!

.

fallunderlaget bör ses över så att det är rätt 
stötdämpande underlag som finns. När det gäller 
höjder bör man fundera på skydd från att falla 
och på att även utstickande delar kan innebära 
fara då barnen lätt kan springa in i dem, fastna 
med kläderna och bli hängandes eller snubbla 
över dem. Använder man sig av växter bör man 
ta hansyn till allergiker och se till att det inte 
finns giftiga växter på skolgården. ( Thorsten, 
2000 )

Intervju med Patrik Österbring, Tekniska 
kontoret Gävle kommun

Patrik berättar att de Europanormer man 
följer när det kommer till lekplatser och 
säkerhet är EN 1176 och EN 1177. EN 1176 
gäller lekredskap medan EN 1177 gäller 
markunderlaget.

Jag frågar hur kommunen ser på 
egentillverkade lekredskap och om detta är 
något de använder sig av. Patrik berättar att de 
i Gävle kommun aldrig gör egna lekredskap då 
det är svårt att få lekredskapen att nå upp till 
de krav på säkerhet som finns. Därför köper de 
alltid färdiga lekredskap från till exempel Hags. 
När de köper färdiga lekredskap får de dem 
säkerhetsmärkta. Dock slutar denna märkning 
att gälla om de underhåller själva, till exempel 
om de spikar i en spik i ett redskap.

Jag undrar hur länge man tänker att en 
lekplats skall hålla och om trä är ett material 
som man använder sig utav. ”Alla lekplatser 
beräknas hålla mellan 15 och 20 år men trä 
håller inte så länge” säger Patrik. Därför köper 
de in lekredskap av stål och HPL skivor, som 
är hårt sammanpressat papper. ”Trä kan man 
karva i och klottra på, plast är bättre då klotter 
inte fastnar lika bra. Man klarar oftast 15 år 
på lekplatserna, men Stadsträdgården som 
är väldigt populär och välbesökt slits otorligt 
mycket, därför klarar de bara ca 7 år där. Ett 
underlag som nöter väldigt mycket på leken 
är sand” säger Patrik. Gummimattor är ett 
bättre markunderlag. Stålställningar är inte 
lika känsliga som trä då de pulverlackas vilket 
fungerar som ett slags plastöverdrag, man 
använder rostfritt stål där det nöts extra mycket.

Kommunen besiktigar lekplatserna en gång 
per år och har tillsyn en gång i veckan på 
offentlig mark. Patrik berättar att sabotage är 
det största problemet. Lekplatsen i Stadsparken 
ses till varje dag då ungdomarna har den platsen 
som tillhåll, vilket resulterar i att det ofta är 

Bild 2. Det är inte många som vet att det finns åldersgränser på 

lekredskap
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Summering av barns behov

Det råder inte särskilt skilda meningar 
angående barn, lek och lekplatser. De flesta 
personer i detta kapitel går på samma linje. Ett 
träd eller en buske räcker alldeles utmärkt som 
lekplats. Det viktiga är att barnen stimulerar 
sin fantasi och får leka fritt. Barnen bör även 
få vara med och påverka hur deras skolgårdar 
och lekplatser ska se ut. Då känner de att de är 
delaktiga och ställena de ska leka på blir precis 
som de vill ha dem. För att orka hela dagen bör 
skolgården vara ett ställe utan stress och det 
bör finnas möjlighet att vila och ta igen sig.  När 
lekplatsen går att förändra hela tiden och det 
finns lekmöjligheter som stimulerar tänkandet 
trivs barnen bäst.
Säkerhet är något som blir viktigare hela tiden 
och det sker för många olyckor på skolgårdar och 
lekplatser. Därför har man tagit fram normer 
som reglerar både lekredskap och markunderlag
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Anledningen till att jag har fördjupat mig i 
träets beständighet, är för att få bättre kunskap 
om vad jag vid kommade skissfas skall ha i 
åtanke för att skapa träredskap som klarar av 
vårt varierade klimat. Samt ta reda på vilka 
faktorer som kan verka negativt för trä utomhus.

Fukt 

När man talar om fukt menar man vatten, både 
vatten i ångfas och i vätskefas. Ånga är osynliga 
vattenmolekyler i luften, medan vatten i fast 
form är det som vi kallar vätska och kan ses som 
droppar eller fria vattenytor.

Trä kan både ta upp fukt och ge ifrån sig fukt. 
Den mängd fukt som finns i träet benämns som 
fuktkvot som är skillnaden mellan ”vattnets vikt 
i fuktigt material och det torra materialets vikt.”

Egenskaperna hos trä påverkas av fuktkvoten 
genom att till exempel krympa eller svälla. 
Därför ska man tänka på att ha rätt material 
anpassat till klimatet där konstruktionen 
kommer att vara. 

”Vattenupptagningen i trä är störst i 
fiberriktningen och minst i snittytorna som 
är vinkelräta mot årsringarna. Det är därför 
mycket viktigt att skydda exempelvis ändträ mot 
fuktpåverkan.”

För att träet skall hållas torrt kan man tänka 
på att höja upp det från marken då trä kan 
skadas av markfukt. Med markfukt menar man 
vattenånga i jordens luftporer, regnvatten och 
smältvatten som sjunker ner till grundvattnet.

Nederbörd kan höja fuktkvoten genom att tränga 
in i konstruktionerna. 

Beständighet

Beständigheten hos trä är sämre utomhus än 
inomhus då vädrets påverkan höjer virkets 
fuktighet, vilket kan leda till angrepp från 
olika förstörande organismer som bakterier 
och svampar. Hos så gott som alla träslag har 
splintveden låg beständighet medan kärnveden 
har högre beständighet. Det finns dock stora 
skillnader i kärnveden hos olika träslag. 
Björk har kort hållbarhet medan ek har lång. 
Hårdheten hos virket är också av betydande 
roll då mjukt virke innebär en ökad risk för 
nötningsskador, vilket kan utgöra början för 
angrepp av nedbrytande organismer.

Det finns en europeisk standard där man 
klassat träslag efter naturlig beständighet, 
CEN. Med detta menas ”nedärvd resistens mot 

angrepp av virkets förstörande organismer”. 
Det finns fem klassindelningar som avser 
beständighet hos trä vid markkontakt och 
mot svampar som är virkesförstörande. Det är 
kärnveden hos träslagen som är klassade, all 
splintved tillhör klass 5.
Klasser:
1. Mycket beständig
2. Beständig
3. Måttligt beständig
4. Svagt beständig
5. Icke beständig

Det är precis i marknivå som träet är som 
mest utsatt då vatten och syretillgången är 
som mest gynnsam för nedbrytningsprocessen 
där. Kommer man längre ner i marken blir det 
syrebrist och därmed blir påverkan mindre.

Vedens förmåga att absorbera vätska 
kallas permeabilitet och är ett mått på 
genomträngligheten. Om ett trälag har stor 
permeabilitet bör man undvika att använda det 
i fuktiga miljöer då det är känsligare. Ett tätt 
material har bättre motståndskraft än ett poröst 
material som har större permeabilitet. ”Som 
exempel kan nämnas att björkved är ungefär 
1000 gånger mer permeabel än granens Envis 
Envis trägnagare
Det här är en insekt som är lite mörkare och en 
aning större än den strimmiga trädgnagaren. 
Den vill ha trä som redan har blivit angripet 
av röta eller svamp och gärna med hög 
fukthalt. Virke som blir angripet av den envisa 
trädgnagaren blir så gott som helt uppätet och 
därmed förlorar sin bärförmåga. Sådant virke 
måste bytas ut.

Hästmyra
Hästmyran gräver sig in i träet för att bygga 
bo, impregnerat virke kan också angripas 
då hästmyran inte söker näring i träet.  Den 
gör stor skada och är en inkörsport för andra 
skadedjur på grund av de gångar de lämnar efter 
sig. Man måste bli av med drottningen från boet 
för att få bort hästmyran.

Bakterier
Bakterier har vanligtvis inte någon stor negativ 
påverkan av träet då de förekommer  i sån liten 
grad i träkonstruktioner. ( Saxvall, 2007 )

Träets beständighet
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Mögelsvampar
 Inom 0 till +55 o C och vid 20-120 % fuktkvot 
uppträder mögelsvamparna som till skillnad 
från blånadsvamparna är ofärgade, men kan 
orsaka dålig lukt och allergi. ( Dahlgren, 
Wistrand, Wiström, 2004 ) Mögelsvamparna 
bryter inte ner träet eftersom de inte har det 
enzym som kan bryta ner cellväggarna utan 
dessa växer på ytan. Man kan hyvla eller borsta 
bort mögelsvampar. 
( Saxvall, 2007 )

Blånadssvampar
Om det är fördelaktiga förhållanden kan 
blåndssvampar uppstå på nysågat virke 
efter bara någon dag. Blånadssvamparna 
behöver fuktkvoter mellan 30-70 % inom 
temperaturintervallet -3 till +40 o C och snabbast 
vid + 22 till + 28 o C, då uppträder en svart-
brun-blå färg. Det är svårare för blånat virke att 
torka. ( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 ) 

Blånadssvamparna skadar inte träet mer än 
de hål de orsakar genom cellväggarna för att 
få näringen de behöver i form av kolhydrater. 
Hållfastheten förändras inte men förmågan att 
avsöndra och absorbera vatten blir större och 
därmed ökar risken för att träet skall angripas 
av rötsvampar vid ett senare tillfälle.  För att 
kontrollera om det är blånadssvamp kan man 
tälja lite i träet och se om missfärgningen även 
finns under ytan. ( Saxvall, 2007 )

Rötsvampar
Rötsvamparna är de som är värst då de bryter 
ner virket fortast. De uppkommer vid ca 60 % 
fuktkvot. 
( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004)

Rötsvamparna bryter ner cellväggarna när 
de vill ha näring, de har ett enzym som skickas 
iväg, cellväggen bryts ner och rötsvampen får 
näring i form av kolhydrater som har suttit fast 
i cellväggarnas cellolusa, och även till viss del 
från hemicellulosan. ( Saxvall, 2007 )

Trä som är i vatten eller torrt friskt trä 
blir inte utsatt. Det finns två huvudformer av 

rötsvampar, brunröta och vitröta. Den vanligaste 
är brunrötan som bryter ner cellulosan men 
lämnar kvar ligninet som små bruna fyrkanter. 
Vitrötan däremot bryter ner ligninet medan den 
lämnar cellulosan som vita trådar, men bryter 
sedan även ner cellulosan.       
( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 ) 

Det finns en tredje slags röta som liknar 
brunrötan men som har en mycket långsammare 
nedbrytningsprocess, denna kallas soft rot. För 
att den ska etablera sig krävs en våtare miljö 
än vad brunrötan kräver. Soft roten bryter ner 
cellulosan och hemisellulosan men även ligninet 
till en viss del. ( Saxvall, 2007 )

Svampar som är virkesförstörande kan 
även angripa levande trä. Bland de mest 
känsliga arterna finns gran och asp. Ek, tall 
och lärk påverkas däremot sällan eller aldrig, 
åtminstone inte i unga år. Det finns naturligt 
läkande ämnen i träden och träslagen har olika 
mycket av dessa aktiva substanser, men med 
åldern ökar känsligheten och insektsangrepp 
kan innebära en inkörsport för bakterier och 
svampar. ( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 )

Insekter
Det finns olika sorters insekter som kan angripa 
trä. De försvagar alla hållfastheten genom att 
gnaga gångar i träet.

Husbocken
Detta är den vanligaste insekten som förstör 
trä. Innan förpuppning sker, lever larverna i 
mellan tre till tio år. Husbocken lämnar den 
yttersta veden och kärnan och äter istället på 
djupet. Detta medför att det kan vara svårt 
att upptäcka husbocken vid första ögonkastet. 
De vill ha det ganska varmt och fuktigt och 
trivs när temperaturen överstiger + 25 o C. 
Takkonstruktioner blir ofta angripna och 
husboken kan göra stor skada. Om träet låter 
ihåligt när man knackar på det kan man 
misstänka att det är husbock virket har blivit 
utsatt för.

Strimmig trägnagare
Den här insekten vill ha en fuktkvot på över 
12 % och en temperatur mellan + 22 till + 23 o 
C. Den lägger ägg som efter ca tre fyra veckor 
kläcks, larven kan sedan leva i träet i över två 
år. Trägnagaren lämnar efter sig runda hål och 
om träet får tid att torka ut så självdör den.

Fukt

Syre Näring

Värme

Röta

Bild 3. Nödvändiga faktorer för svampangrepp
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Biologisk nedbrytning

Svampar, bakterier och insekter är olika slags 
bioligiska nedbrytare som kan förstöra träet.

Det finns sporer från svampar överallt i 
luften. Därför finns det således även på alla 
byggnadsmaterial. Detta är inget problem 
förän det finns lagom med fukt för dem 
att växa. Däremot kan långvarig torka 
göra så att svamparna dör. Den vanligaste 
ordningen är att mögelsvampar angriper 
först, därefter blånadssvampar och sist 
etablerar sig rötsvampen. (Saxvall, 2007) 
För att det ska uppstå svampangrepp (se 
bild 3 nästa sida) behövs näring, syre, värme 
och fukt, minst fibermättnadspunkten. Med 
fibermättnadspunkten menar man när träets 
celler är fulla med vatten och ej kan ta upp mer 
fukt. 
( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 )                                           

Lärk respektive furu

Furu och lärk jämförs för attde har liknande 
egenskaper men lärk har större andel kärnved 
som med fördel används i konstruktioner 
utomhus.Furu är ett relativt lättarbetat och 
mjukt träslag som har en hartsrik rödbrun 
kärna och en gulvit splint. Den har tydliga 
årsringar och fin struktur som vanligast 
är rätfibrig. Furu passar exempelvis till 
konstruktionsvirke som till dörrar, takstolar och 
väggar. (http://www.trisco.se) Beständigheten 
hos kärnveden är ganska bra och den har lång 
hållbarhet medan splintveden lätt angrips av 
svampangrepp. 
( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 )

Lärken däremot har den hårdaste veden 
bland europeiska barrträd och är ett medeltungt 
träslag. Den liknar furu förutom att lärken 
har en större andel kärnved, och innehåller 
hartskanaler samt har rakfibrig ved. 
(http://www.trisco.se)

Där det ställs höga krav på styrka och 
beständighet passar sig lärkved utmärkt. 
Sedan länge har man använt sig av lärken i 
byggnadsdelar som varit i kontakt med vatten 
som pålvirke, broar och master på båtar. Även 
till utomhusbyggen kan man använda kärnvirke 
av lärk, som fönster och trallvirke. Man kan se 
lärken som ersättare för tryckimpregnerat virke. 
Lärken kan även ses som ett alternativ till teak i 
utomhusmöbler, då kärnveden av lärk innehåller 

naturliga oljor i likhet med teak som gör virket 
väderbeständigt. 
( Dahlgren, Wistrand, Wiström, 2004 )

Lärken passar för allt inom parker så som till 
bänkar, bord och lekparker, sandlådor och andra 
lekredskap. Den är ett extra starkt material i 
konstruktioner, både inne och ute, och har ett 
högt estetiskt värde och hög motståndskraft 
mot brand. Fördelarna med lärk är att den 
har naturliga ämnen som gör att den är tålig 
mot röta samt att den inte innehåller några 
gifter. Detta är väldigt bra till allt som barn 
kommer i kontakt med. Lärken kan ses som ett 
miljövänligt alternativ till impregnerat virke. 
(http://www.ecotimber.se)

Den sibiriska lärken som växer i Sibirien 
och i den norra delen av Ryssland växer sakta 
och får tunna årsringar och hög densitet då 
lärkskogarna där ligger ungefär 500 meter 
över havet och där marken aldrig riktigt tinar. 
Då furu har ca 40 % kärnvedsandel har den 
sibiriska lärken ofta mer än 90 % av volymen 
kärnved. På så vis skiljer den sig från den 
snabbväxande europeiska lärken, som växer på 
låglandet i blandskog.

Då de nya reglerna om CCA - medel har 
kommit, (se under impregnerat virke) och miljön 
är något man värnar om i allt större grad, 
kommer behovet och efterfrågan på mer hållbara 
träslag att blir större. Användningen av sibirisk 
lärk spås därför ett ökat intresse.

Lärken skiljer sig från andra barrträd då 
den fäller sina barr på hösten vilket medför att 
den får en stor andel kärnved. Kombinationen 
mellan hög oljehalt och harts med den 
långsamma tillväxten, resulterar i att den 
sibiriska lärken är ett tätt och tungt material. 
”Materialets motståndskraft mot röta har 
samma egenskaper som tätvuxen kärnved av 
furu.” Bara det att den sibiriska lärken nästan 
helt är av kärnved med en densitet över 600kg/
m3 ( som ek och bok). 
Eftersom lärken är så fet behövs det så gott 
som inget underhåll och den har väldigt liten 
sprickbildning. Detta fungerar som en naturlig 
impregnering. (http://www.ecotimber.se)

Varför lärk sägs vara bättre än furu är för 
den större andelen kärnved som har en bättre 
motståndskraft mot röta än splintveden, men 
beständigheten hos lärk och furu är i stort sätt 
densamma. ( Saxvall, 2007 )

”Furu och lärk har mycket snarlika 
egenskaper och bristen på beständighet mot 
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röta är lika för furu och lärk….Det går lika bra 
att använda furuvirke som lärkvirke, under 
förutsättningen att endast kärnved används” 
(http://www.kungstensbyggvaruhus.se)

Impregnerat trä

Trä är ett bra byggnadsmaterial som är 
skonsamt mot miljön. Men man måste ändå 
räkna med att träet så småningom ruttnar 
och bli angripet av röta vid utomhusbruk då 
det utsätts för väder och vind och nedbrytande 
organismer. I Finland har man i många 
års tid hanterat konsten att använda trä 
så att det håller utan kemiskt skydd. Detta 
har man lyckats med genom att redan på 
planeringsstadiet haft i åtanke gällande träets 
tendens att ruttna, även att ta till vara på 
kärnved och långsamt växande träd med täta 
fibrer, vilka håller bättre utomhus än vanlig 
virke. 

Man kan skydda trä på kemisk väg mot röta. 
Endera genom att pensla på ämnen på träets 
yta eller genom industriell impregnering. Förut 
använde man sig av tryckimpregneringsmedel 
som innehöll vattenbaserade metallsalterna 
krom, arsenik och koppar, samt kreosotolja, så 
kallat CCA – medel för att skydda virket.

Användning av impregnering är ibland 
omotiverad som till exempel på trädgårdsmöbler 
som inte behöver hålla i flera decennier då 
det ofta byts ut tidigare av andra orsaker och 
därmed inte behöver kemiskt träskydd då det 
belastar miljön så pass.

(http://www.ymparisto.fi)
Trä behandlat med CCA impregneringsmedel 

får endast användas där det ställs höga krav 
på hållfastheten och där det är nödvändigt för 
djur och människors säkerhet, men där det 

inte kommer komma i kontakt med huden. 
Träskyddsmedel som innehåller arsenik har 
inte fått användas för träimpregnering i Europa 
efter 1 september 2006. Impregneringsmedel 
som innehåller arsenik ökar risken för 
cancersjukdomar och är också akut giftiga och 
starkt frätande. (http://www.ymparisto.fi)

Trä som har behandlats med 
arsenikföreningar eller kreosot får inte användas 
eller säljas i Sverige. Vissa undantag finns för 
industriell användning. Men dessa ämnen får 
aldrig användas på lekplatser, i byggnader, 
parker eller trädgårdar eller på ställen där 
det finns en risk att impregneringen kommer i 
kontakt med människor eller djur. 
(http://www.ecotimber.se)

”Att använda virke impregnerat med 
kreosotolja är sedan den 30 juni 2003 helt 
förbjudet bl.a. på lekplatser, på ställen som 
kommer i kontakt med livsmedel samt i parker, 
trädgårdar och andra friluftsområden, om 
upprepad hudkontakt är möjlig.”
(http://www.ymparisto.fi)

Konstruktivt träskydd 

Det man menar med begreppet träskydd är de 
återgärder man gör för att skydda träet mot 
biologisk nedbrytning, vatten, kemikalier och 
eld. När man talar om konstruktivt träskydd 
menar man att man ska skapa konstruktionen 
på så vis att fuktupptagningen blir den minsta 
möjliga. Medan det med kemiskt träskydd 
innebär att man har impregnerat eller lagt 
på kemikalier som förebygger att träet ska 
bli angripet av biologisk nedbrytning (genom 
giftverkan). Det är bra om man i största mån 
undviker kemiskt träskydd och istället försöker 
utforma konstruktionen så att risken för 
angrepp minimeras eller alternativt använda sig 
av ett träslag som har tillräckligt hög naturlig 
beständighet. 
(www.fuktcentrum.lth.se)

Att använda obehandlat virke så ofta det är 
möjligt är något att sträva efter, då man slipper 
farligt avfall som kan vara svårt att ta hand om.
”Obehandlat virke kan ofta ha en alldeles 
tillräckligt lång livslängd”. Bygger man på ett 
sätt så att träet skyddas kan man förlänga 
dess hållbarhet. Man kan även planera 
konstruktionen så att de partier som lätt angrips 
av röta eller murknar kan bytas ut mot nya 
delar. 

ARSENIK OCH KROM

Arsenik är en cancerframkallande och giftigt grundämne. Krom är 

en tungmetall vars vissa förekomstformer kan orsaka cancer och 

andra förgiftningseffekter. Det är också starkt allergiframkallande. 

Arsenik och krom är ytterst giftiga för flera organismer och de bryts 

inte ner utan ackumuleras i miljön och organismerna.

KREOSOTOLJA

Kreosotolja är ett destillat av stenkolstjära. Sammansättningen är 

varierande. Kreosotoljan innehåller flera organiska ämnen som 

är cancerframkallande eller som ger upphov till förändringar i 

arvsmassan. Ämnena i kreosotoljan fäster inte permanent vid träet 

utan löses upp och förflyktigas i naturen.
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(http://www.ymparisto.fi)

Rekommendationer från Träteks forskning 
om skydd av fasader mot fukt. 

Trots att både furu och gran har låg 
beständighet utomhus kan de användas i 
utemiljöer utan kemiskt träskydd om man gör 
konstruktionen riktigt. Man ser till att fasa 
uppåtvända ytor så att vatten enkelt kan rinna 
av, medan de nedåtvända ska utrustas med 
”droppnäsa” (snedkapad ändyta) för att det inte 
ska komma in vatten. (Se bild 4 och 5 nästa sida)  
Ändträ ska man skydda med träskyddsmedel. 
Det bör vara minst 30 cm mellanrum mellan 
mark och ändträ för att förhindra att det 
kommer i kontakt med fukt. Man kan minska 
avståndet om man täcker marken med 
makadam, plattor eller andra likartade material. 
( Saxvall, 2007 )

Bild 4. Konstruktivt träskydd av ändträ

Bild 5. Konstruktivt träskydd av ändträ

Summering av träets beständighet

Det är viktigt att välja rätt trä för 
konstruktionen. Barnen måste vara säkra och 
slippa vara i kontakt med giftiga material, 
samtidigt som träet inte får ruttna och gå 
sönder. Biologiska nedbrytare och fukt är de 
stora farorna. Dessa går att undvika med hjälp 
av till exempel impregnering. Man bör dock se 
över vilken metod som är bäst och inte giftig. 
Konstruktivt träskydd är också ett alternativ. 
Med hjälpmedel som skydd över ändträet och 
snedkapade ändytor gör att det håller länge utan 
att giftiga medel behöver användas.
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För att undersöka om konstruktivt träskydd 
används idag har besök på tre lekplatser och 
en skolgård varit nödvändiga. Där har platser 
med vattensamlingar undersökts för att se 
hur ändträ skyddas och vilket underlag som 
används. Sett över om det är behandlat eller 
obehandlat trä man använder sig utav, eller om 
det helt enkel är andra material som används. 
Undersökt om man har tänkt på att höja upp 
träet från marken eller om det har direkt 
markkontakt.

Lekpark på Nordost i Gävle. 

Som underlag på lekplatsen används sand. Det 
finns en sandlåda med ändträ  som har direkt 
markkontakt och som är oskyddat utåt sidorna. 
Det finns skarvar i hörnen som blir utsatta för 
fukt.  Se bild 6.

Det finns en klätterställning från Hags som är 
gjord av trä och stål. Den är upphöjd ca 5-10 cm 
från marken. Ändträet på stolparna är skyddat 

uppåt. 
Träet är målat. Det finns risk för 

vattensamling på brädorna högst uppe och det är 
algbildning under. Även på trappans sida finns 
algbildning.

Det finns en träbåt som även den har direkt 
kontakt med marken och är i obehandlat 
trä, men målad högst upp. Man kan se 
sprickbildning i ändträet och det finns ställen 
där vatten lätt kan samlas. På de nedersta 
plankorna mot marken finns algbildning. 

Gungställningen som även den är från 
Hags är upphöjd från marken på samma sätt 
som klätterställningen och den har samma 
ändträskydd på toppen.

Bild 7. Konstruktivt träskydd i form av ändträskydd och upphöjning 

av redskap från marken.

Bild 6. Ett hörn på en sandlåda nedsänkt i marken kan få 

sprickbildning i ändträet.

Bild 9. Obehandlat trä där ändträet är fullt av sprickor

Bild 8. Undersidan på en klätterställning full av algväxt 

Fältstudie
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Lekplats på Luthergatan i Gävle

Även här är lekredskapen från Hags. Samma 
ändträskydd och upphöjning från mark som 
tidigare lekplats på Söder hade används här. 

Staket är dock i obehandlat trä och stolparna 
är placerade dirket i marken, men de är 
konstruerade på ett sådant sätt att vatten lätt 
kan rinna av. Sand används som underlag på 
hela lekplatsen. På de saker som har direkt 
markkontakt kan man tydligt se algbildning. En 
del lekredskap är konstruerade på ett sätt så att 
det lätt blir vattensammlingar i dem. (Se bild 
12.)

Lekplats på Söder i Gävle

Lekplatsen ser ny ut och är mer välbehållen 
än den på Nordost. Alla lekredskap från 
Hags, vilket innebär ändträskydd på stolpar, 
taklutning, och att allt utom stolparna är 
upphöjda från marken. Grus och gummimatta 
används som underlag.

Stolparna har algväxt längst ner och det har 
bildats sprickor. Vad jag kan se med blotta ögat 
är stolparna obehandlade. Alla andra lekredskap 
är målade. 

Det finns en klätterställning där den delen 
under tak inte har någon synlig algväxt på 
brädorna men på den delen som inte täcks av 
tak kan man se början till algväxt. Trappsteg är 
i betong och har inga synbara skador. Här har 
man lyckats med att få platsen lekvänlig och 
samtidigt bestående. 

Bild 10. Lekredskap från Hags på Söder Bild 12. I detta lekredskap på Luthergatan kan vatten samlas i stor 

mängd vilket försvårar upptorkningen

Bild 13. Konstruktionen på detta staket på Luthergatan är utformad 

på så vis att vatten lätt kan rinna av

Bild 11. Trästolpen på lekplatsen på Söder har direkt markkontakt, 

vilket har resulterat i algväxt
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Lekplats i Stadsträdgården

Grus används som markunderlag. Förutom en 
stor träbyggnad och en sandlåda i trä, är det 
redskap från Hags som finns. Träbyggnaden är 
målad och har skarp lutning på taket viket gör 
att det är lätt för vatten att rinna av.

Stolparna är placerade direkt i marken men 
med en plåtbit som skydd, dock inte runt hela 
stolpen.

Lekplats på Solängsskolan

Här används så gott som enbart obehandlat trä. 
Vissa delar är målade. Det är väldigt svårt att 
avgöra om redskapen har stått länge och jag 
lyckas inte få något svar på den frågan. 

Det finns ingen synlig algväxt, vilket kanske 
kan bero på det soliga läget. Sand används som 
underlag och alla redskapen är nedsänkta i 
marken utan skydd.

Bild 17. Trästolpe med plåtbit som konstruktivt träskyddBild 15. Koja med rutschbana på Solängsskolan

Bild 16. Målad träbyggnad i StadsträdgårdenBild 14. Del av lekredskap från Solängsskolan
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Summering av fältstudie

Det används olika skydd på lekplatserna 
och skolgården. Man kan konstatera att där 
redskapen har markkontakt bildas alger. 
Obehandlat ändträ spricker. Dessa problem 
verkar vara uppmärksammade för ju nyare 
lekplats desto bättre skydd för ändträ, 
vattensamlingar och markkontakt.
Det blir bättre och bättre skydd för träet men 
det behövs mer kunskap och forskning för att få 
bättre hållbarhet. 
Konstruktivt träskydd verkar effektivt och 
borde även spara skattebetalarna åtskilliga 
tusenlappar per år. 
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Under mitt första möte med personalen från 
Källöskolan fick jag reda på hur förändring av 
skolgården redan tagit sin början och vad de 
har planerat att göra. Jag kunde riktigt känna 
drivkraften och viljan hos de eldsjälar som är 
involverade i projektet. Denna drivkraft kommer 
jag att vara rädd om då detta är värdefullt och 
något jag kan bygga vidare på. Om man jobbar 
med personer som är engagerade och brinner 
för förändringen har man kommit långt redan 
i början. Lärare och personal som tycker att 
barnen ska ha en bättre utemiljö och är beredda 
hjälpa till och påverka detta är väldigt bra att 
ha på sin sida när det är dags att sätta press på 
beslutsfattarna.

Inventering av Källöskolans skolgård

I dagsläget finns det en klätterställning med 
rutschbana, gungor, en sandlåda, några 
bänkar, fotbollsplaner, en kulle, ett bollplank, 
en snurrpinne, en balansgång, några buskar, 
kompostering och en grill. De har redan börjat 
förändringen av skolgården genom att lägga dit 
en gammal eka och sex stycken planteringslådor, 
placera ut en stensättning i form av en båt, 
bygga en sittbänk runt ett träd. De planerar 
också att sätta dit en pilkoja. 

Bild 18.Områdeskarta från Gävle kommun, skala okänd. Det 
grönlagda området är det som jag har att arbeta med.

Bild 19. Sittbänk runt träd

Bild 21. Utplacerad gammal eka

Bild 20. Planteringslådor och stensättning

Designprocessen

Källöskolan

Uppstegat ungefärligt 
mått 48 meter
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Bilder från området jag skall arbeta med som i 
dagsläget är väldigt kalt och tråkigt.

Probelmatisering från faktainsamling

Då skolgården idag består av enstaka 
lekredskap och asfalterat underlag är den inte så 
inbjudande till lek som den skulle kunna vara. 
Man får en känsla av att skolgården idag är 
konstruerad för att vara så enkel att underhålla 
som möjligt. Området runt om skolgården är 
lummigt och naturligt. Det angränsar till en 
skog och stora ängsliknande ytor. Detta borde 
kunna utnyttjas. Implementeras naturen i 
skolmiljön med föränderliga lekredskap tror jag 
barnen blir mera inspirerade till lek.

Inspirationsbilder

Jag har satt ihop ett kollage av bilder som skall 
fungera som inspiration vid kommande arbete. 
Se nästa sida. Bilderna föreställer sådant som 
jag under litteraturstudien har insett är viktigt 
för barn i deras utveckling, så som natur, 
skog, vatten och växtlighet.  Jag har plockat 
upp spännande former som väcker nyfikenhet 
och upptäckarlust, vilket är motsatsen till 
vad skolgården gör idag. Då litteraturstudien 
har visat på att säkerhetsreglerna genast 
blir svårare att uppnå om man arbetar med 
höga redskap, har jag valt bilder som visar 
på intressanta lösningar av nivåskilnader och 
strukturer på relativit låg höjd.

Bild 22. Ett tomt område att arbeta med

Bild 24. Kal och tråkig är skolgården i dagsläget

Bild 23. Intetsägande område för barnen att leka på



31

Idégenerering

Inspiration för arbetets fortsatta gång.

Bild 1.

Bild 11.

Bild 4.Bild 3.

Bild 10.

Bild 9.Bild 2.

Bild 8.

Bild 7. Bild 14.Bild 6.

Bild 5.

Bild 12.

Bild 13.
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Spontana idéer

Nedan visar jag de första spontana idéerna som 
dök upp under litteraturstudien. Jag skissade 
utifrån ord som under faktainsamlingen visat 
sig vara viktiga. Avskildhet, sittmöjligheter, 
naturligt, vatten och rörelse.

Här har jag skissat på saker som jag förknippar 
med ordet naturligt.
Gammal trästock                           

                                                        En hög med ris 
En trädstam   

                                                                Stubbe

                                                                                                                                       
Buskar
                                              
                                                                            
Sten

                 Träd

Saker jag förknippar med vatten.

Fiskenät                            Segel

                                                    
                                                   En damm
        
           Tunnor
                                               
                                        Åror

                 
    Livboj                                          Båtar                         

Idéer på roliga sätt att röra sig på.

                                                        Klätter 
pyramid

Klättervägg          
                                                  Hage
                  Gungbräda

”Knävecks” ställning

                                  Balansgång     

Pedagogik

Stor klocka med flyttbara visare

                                    Solur

                                            Labyrint

       Hundraruta
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Idéer om hur man kan skapa avskildhet för 
eleverna.

Enkla skiljeväggar som placeras ut

Ihopsatta trädstammar

                                        Träd med bänkar 
emellan

Trädstammar med sittplatser i.

                                          En halv uppställd eka

Rundade former på skiljeväggar

 Olika former av sittmöjligheter

Sammanstälda tunnor
                                         Sittbänk av stenblock 
och trä

                     Skulpturella sittplatser

             Sittplatser som vickar i olika höjder    

Sittbänk

Uppförstorade tredimensionella siffror som kan 
fungera som sittplats                
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Enkät

Jag har utfört en enkätundersökning bland 
elever och lärare på Källöskolan. En för lärare 
och en för elever. För samtliga frågor och svar, se 
bilaga 1. 

Jag har haft väldigt lågt deltagande i min 
enkätundersökning. Endast tre lärare har 
lämnat in svar och enbart fyra klasser, detta 
gör att bedömningen blir svårare. Det som är 
positivt är att det är de äldsta och de yngsta 
eleverna som lämnade in sina svar, därmed 
kunde jag se skillnader i de olika behov man har 
i olika åldrar. Det har varit svårt att få fram bra 
fakta om vad äldre barn har för behov, där var 
min enkät väldigt viktig.  De frågor jag ställde 
till eleverna var:

Vad gör du oftast på skolgården?
Vart trivs du bäst på skolgården?
Vad vill du ha på skolgården som inte finns nu?
Vart är du mest på rasterna?

Anledningen till att fråga två och fyra är 
snarlika är för att det kan vara en sak vart 
man trivs bäst på skolgården och en annan var 
man är mest. Jag ville genom dessa frågor ta 
reda på om detta var samma plats för eleverna. 
Det jag fick fram av min enkät är att de yngre 
eleverna leker och gärna spelar fotboll. De 
trivs bäst i skogen och vid kullen och de önskar 
sig en linbana, klättervägg och en labyrint. 
De äldre eleverna ”hänger” med kompisar och 
sitter och snackar, de trivs vid gungorna, där 
det är lugnt eller överallt och önskar sig en 
kiosk och studsmattor. Här ser man två tydliga 
skillnader, som har varit svårt att hitta under 
min litteraturstudien, men som jag ändå hade 
misstänkt. De yngre barnen har ett större behov 
av att leka medan de äldre barnen behöver 
någonstans där de kan sitta och prata eller vara 
för sig själva.

 Från de allra yngsta barnen, 
sexårsgrupperna, fick jag in teckningar istället 
för ifyllda formulär, där de hade beskrivit vad 
de önskade på skolgården. Detta varit en aning 
svårt att hantera då alla frågor inte besvarades,  
dock blev detta en oväntad inspiration.

Då deltagandet från lärarna var så lågt att 
bara tre svar lämnades in har jag valt att här 
redovisa samtliga frågor och svar.

Vad är bra med den befintliga skolgården?
1. ”Lekredskapen, bollplanerna”
2. ”Lite lummigt med träd på ena sidan”
3. ”Stora ytor samt skogspartier”
Vad är dåligt med den befintliga skolgården?
1. -
2. ”Trist med bara asfalt. Tomt, kalt.”
3. ”Ganska tråkig, mycket asfalt, skolgården ger 
ett ”hårt” intryck och känns inte inbjudande”
Vad skulle du vilja se förbättrades?
1. -
2. ”Lite fler ställen med bänkar och bord. En till 
fotbollsplan på grus. Mer gräs och växter.”
3.  ”Mer grönt, mjukare intryck, mer inbjudande”

Hur skulle du vilja att skolgården utnyttjades?
1. ”Rita upp hagar mm för matteträning”
2.  ”Rast och lek, ungefär som nu. 
Lektionsverksamhet.”
3.  ”Skolgården borde användas under hela 
dagen. Lektionstid som rast tid.”

Använder du skolgården i din undervisning?
1.” Jag använder den närliggande skogen”
2.” Tyvärr inte så mycket som jag eg. skulle 
vilja”
3.” I dagsläget – nej!”

Analys 
Det som tydligt framgår i min litteraturstudie är 
att barn behöver få vara ute i naturen. Man skall 
inte ordna barns miljöer för mycket utan låta 
fantasin vara det som sätter gränserna. Det är 
viktigt att barnen får känna sig delaktiga och att 
skolgården går att förändra, man skall se barnen 
och deras skapande som en tillgång. 

Som Titti Olsson talar om att det är själva 
arbetet med skolgården som är det viktiga, inte 
nödvändigtvis resultatet utan att man genom 
processen får en ansvarskänsla om att detta 
är vårt, vilket gör att man blir mer rädd om 
skolgården

Jag vill försöka få bort den rastplatskänslan 
som Olsson anser råder på många skolgårdar för 
att istället göra plats åt en skolgård där fantasin 
ges det utrymme den förtjänar.

Har man en skolgård som går att förändra blir 
den alltid spännande och det finns plats för eget 
skapande som Lars Levenmark säger.
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Eller som Ylva Ellneby menar på att det är 
naturmiljöer som gör barnen harmoniska och 
trygga och att det är viktigt för barnen att både 
få röra sig och att få vila och återhämtning. 

En skolgård bör innefatta platser som är 
avsedda för social tillvaro men möjligheten att få 
vara ifred ska också ges plats, och som så många 
anser och påpekar är det så att barn leker med 
en plats inte på den.

Av enkäten kan man urskilja att de äldre 
barnen behöver sittmöjligheter, någonstans där 
de kan prata och vara för sig själva. Medan de 
yngre barnen gärna rör på sig och är i skogen. 
Att de flesta eleverna tycker att skogen är den 
platsen de trivs bäst på förstärker det som 
faktainsamlingen har visat på, barn behöver 
natur.

Då Bomhus är ett kustområde och då 
Källöskolan redan anammat ett havstema, 
genom att de har en gammal eka liggandes på 
skolgården och en stensättning i form av en båt, 
är detta något jag tänker spinna vidare på. Det 
jag ser behövs är sittplatser till grillen, detta 
framgår även som önskemål i enkäten. Gärna 
någon plats där det finns tak som skydd mot 
väder och vind, men även en plats för avskildhet 
och vila. Pedagogiska möjligheter saknas i 
dagläget. Här är det dock upp till lärarnas 
fantasi och initiativförmåga angående vad man 
kan använda i lektionerna. Arbetar man med 
vatten får man även dit alla fyra elementen då 
de redan har eld, jord och luft och detta är något 
man kan använda sig av i undervisningen.

På skolan arbetar man redan med runda 
former för att få bort det hårda intrycket som 
skolgården i dagsläget sänder ut, detta är något 
jag kommer arbeta vidare med. Jag kommer 
även att arbeta med symetri och geometriska 
former. Källöskolan håller i dagsläget på att 
göra en pilkoja, dvs. en koja av pilträd, som skall 
placeras ut. Då det redan är saker i görningen 
vill jag inte ta över och förstöra det nuvarande 
arbetet utan ta till vara på deras insats och 
försöka få ihop en passande helhet. Deras 
drivkraft till att förändra är något jag tycker är 
särskilt viktig.

Förändring av skolgården återkommer även 
som ett viktigt inslag från min litteraturstudie. 
Jag tänker jobba på att få fram en miljö som ej 
behöver bli statisk, utan där redskapen går att 
byta ut och där elever och lärare tilsammans kan 
bygga dem. Därför kommer jag satsa på enkla 
lösningar där träslöjden kan vara ett ämne där 
man förverkligar idéerna i.

Det jag kommer fokusera på i min 
designprocess är: Pedagogiska möjligheter genom 
lek, naturliga material och miljöer, avskildhet 
och sittmöjligheter. Jag skissade tidigare på 
rörelse eftersom det är något som barnen har 
ett stort behov utav, särskilt de yngre eleverna. 
Då jag anser att det i dagsläget finns gott om 
möjligheter för eleverna att röra på sig, genom 
bl.a. fotbollsplanerna, klätterställningen och 
gungorna kommer fokus att vara på det som 
saknas. 
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Utvärdering och vidareutveckling av skisser 
från idéfasen

Naturligt

Klättermöjligheter

Pedagogisk genom förmultning, 
naturkunskap

Ej säker, vältrisk

Trädstock

Pedagogisk - naturkunskap, 
bärbuske - hemkunskap

Natur

Allergi

Buske

Skugga

Natur

Pedagogisk - naturkunskap, fruktträd 
- hemkunskap

Allergi

Träd

Fördelar markeras med grönt och nackdelar med rött.
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Vatten, fjärde och saknade elementet

Pedagogiskt

Risk för att trilla i, behövs 
ordentlig uppsikt.

Damm

Spännande

Pedagogisk - räkna rätt, kom rätt

Material och 
utformning?

Labyrint

Balansgång av trä i form 
av en labyrint

Snubbel och klämrisk?
Torvblock läggs ut i form 
av labyrint.

Odlingsmöjligheter, 
föränderlig

Dyrt material

Ej hållbart

Pedagogisk med många möjligheter till 
övningar. Man ritar upp en stor ruta med tio 
gånger tio mindre rutor i, denna kan man 
med fördel använda sig av i matematiken.

Enkel att rita upp

Hundrarutan
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Havstema

Sittmöjligheter

Runda former

Få sittplatser

Naturligt

Sittmöjligheter

Avskiljdhet

Risk att det klättras på 
sittplatserna så att fall 
och olyckor inträffar

Skydd mot väder och vind

Havstema

Avskildhet

Få sittplatser

Dålig uppsyn

Sittmöjligheter

Risk för skador i och 
med vippeffekten

Rörelse, vilket jag har valt 
bort

Sammanstälda tunnor

En halv uppstäld eka

Trädstammar med sittplatser i

Vippande sittplatser
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Tunna med ränna
Samlar upp regnvatten - fjärde 
elementet

Vatten kan rinna ut i t.ex en 
labyrint

Klämrisk, öppen tunna - fara

Förvaring i tunnan, t.ex av 
bänkskivor som kan tas fram när 
det behövs extra sittplatser vid 
grillninga av helklass

Flera björkstammar sätts ihop 
med t.ex buntband. När det 
behövs extra sittplatser tas de 
isär och varje stamm fungerar 
som en sittplats.

När stammarna inte är 
utplacerade blir det hål 
i marken vilket innebär 
snubbelrisk

Kombination av tunnor och trädstammar. 
Permanent utplacerade stammar vid grillplatsen, 
bänkskivor förvaras inne och tas fram vid behov.

Ytterligare vidarutveckling och kombinationer av 
olika idéer.

Ihopsatta tunnor

Labyrint

Träd

Trädstammar med 
sittplatser 
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Klättervägg

Fisknät

Trädstammar

Avskildhet med klättermöjligheter av ihosatta 
björkstammar och fiskenät som man kan klättra i.

Fallhöjden blir hög

Barnen kan fastna i nätet

Dålig uppsynAvskildhet, natur

Separerade stammar

Natur

Uppfyller ej syftet 
avskildhet

Avskildhet med uppsyn och sittplatser

Lund av träd, t.ex 
fruktträd, pedagogiskt 
genom naturkunskap eller 
hemkunskap. Utlagda brädor 
som målas med tavelfärg 
möjligör förändring. Kan 
hoppa hage, måla upp en 
hundraruta. Ett uteklassrum.

Hundraruta

Hage

Träd
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Användning av den befintliga ekan.

Avskildhet som skapar rumskänsla.

Följer havstemat.
Befintlig eka

Riskerna ökar med höjden

Klämrisk

Labyrint

Skapar känsla av att båten 
är på havet

Dålig uppsyn

Inte särskilt naturligt

Utrusta ekan med en 
klätterställning

Båt i mitt en av labyrint
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Utveckling av den befintliga stensättningen Befintliga stensättningen med växter över 
för att skapa ett rum, med skugga och 
väderskydd.

Stensättningen med tyg över för att 
få skydd och skapa rum.

Skapar rumslighet

Skydd mot väder och vind

Segelduk - vädertåligt

God insyn
Luta seglet åt ena sidan så att 
snö och vatten kan rinna av

Segel
Tyg - ej vädertåligt

Växter - kan vara 
allergiframkallande, 
behöver mycket skötsel

Fyller inget direkt behov då 
sittplatser behövs vid grillen 
och i samband med avskildhet 
och skydd mot väder

Sittbänkar mellan stenarna
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Med hänsyn till vad jag har kommit 
fram till under min litteraturstudie och 
enkätundersökning har jag nu tagit fram ett 
passande förslag på utforming, där jag har 
fokuserat på: Pedagogiska möjligheter genom lek, 
naturliga material och miljöer, avskildhet och 
sittmöjligheter. Jag har arbetat med geometriska 
former på alla mina förslag. Stor vikt är lagd på 
enkelhet så att lärare och elever på Källöskolan 
tillsammans skall kunna förverkliga dessa idéer 
om de faller dem i smaken.

Hur är det tänkt att gården skall upplevas 
och användas?

Min ambition är att skolgården ska fungera 
som barnens oas. Ett lummigt alternativ till 
klassrummet dit man kan längta men den 
ska även fungera som lektionssal där lärarna 
gärna lägger lektionstid. Att kombinera dessa 
egenskaper gör att skolgården kommer att 
användas av alla och skolan får en image som 
säger att barnens lek är viktig. 
Gården kommer inte vara så uppstyrd och det 
kommer inte finnas grusgångar eller andra 
riktlinjer för hur man ska röra sig mellan 
lekredskapen. Fantasin ska sätta gränserna för 
hur gården ska fungera i både lek och lärande.

Resultat
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Äppellunden - ett pedagogiskt uterum

Det saknas möjligheter till att bedriva lektioner 
utomhus så med denna äppellund tänker jag mig 
ett pedagogiskt uterum. 

Det planteras ut äppelträd i en cirkulär form. 
Äppelträd har jag valt då dessa ej är kända 
som allergena och då det med fördel väljs olika 
sorters äppelträd så att de bär frukt under olika 
årstider. 

Pedagogiken kommer in på så sätt att man 
kan använda sig av frukten i hemkunskapen, 
visa på olika årstider och skillnader på träden i 
naturkunskapen. En trätrall placeras i mitten 
i form av en fyrkant. Den målas med tavelfärg 
och på så vis kan man använda den på oändligt 
många vis. Som exempel rita upp en hundraruta 
och använda den i matematiken, rita upp en 
hage eller varför inte ett schackbräde. 

Då jag under min litteraturstudie har 
kommit fram till att kärnved av lärk och 
furu fungerar lika bra väljer jag att använda 
mig av furu då detta är ett billigare och mer 
lättillgängligt träslag. Det är särskilt viktigt 
då denna trall inte kommer impregneras 
vilket gör att nedbrytningsprocessen kommer 
att starta tidigare. Detta är en del av mitt 
resultat, naturen skall ha sin gång och eleverna 
skall klara av att bygga och byta ut trallen i 
träslöjden.

För att sakta ner nedbrytningsprocessen 
tänker jag mig ett konstruktivt träskydd i form 
av ett lager grus under trallen, på så vis har 
väta lättare att rinna undan. 

Det är väldigt viktigt att trallen förankras väl 
i marken för att förhindra skador då det kommer 
att hoppas och lekas på den.

Detta resultat stämmer in på de flesta av 
mina tänkta behov, som pedagogiska möjligheter 
genom lek, naturliga material och en föränderlig 
miljö samt att det konstruktiva träskyddet 
av furu finns i åtanke i konstruktionen av 
trätrallen.
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Labyrinthavet - en utveckling av den 
befintliga ekan

Att använda mig av en labyrint var en tanke 
som tidigt dök upp hos mig, jag fick sedan denna 
idé stärkt av både litteraturstudien och av 
enkätenundersökningen. 

För att knyta an till det havstema som 
råder på skolan, och då litteraturstudien har 
visat på att vatten är ett väldigt bra inslag på 
en skolgård har jag tänkt mig en vattenfyld 
labyrint. Gjutna kanaler av betong samlar upp 
regnvatten,  dessa utgör därmed konturerna på 
en cirkulär labyrint. (Se skiss nedan). På vintern 
kan dessa bli isfylda vilket ökar spänningen 
för eleverna genom att ett ämne som under 
sommarhalvåret är flytande för att på vintern 
inta fast form. Här kan man återigen ta upp 
förändringarna årstider emellan.  Jag tänker 
mig att de gjutna kanalerna kommer i marknivå 
för att undvika den värsta snubbelrisken. Dock 
kommer detta fortfarande medföra en risk 
att eleverna kan trilla, men kanalerna blir 
åtminstone så små att det inte bör vara någon 
fara vattenrelaterade olyckor. 

Den befintliga ekan som finns på skolgården 
idag placeras i mitten av labyrinten och utgör 
formen av en triangel. Känslan av att man 
befinner sig i en båt på havet är vad jag vill 
åstadkomma. 

Underlaget mellan kanalerna är sand för att 
skapa tydliga kontraster så att barnen lätta kan 
urskilja vägarna. Att kanalerna blir i marknivå 
är även för att eleverna skall kunna ta sig direkt 
till båten utan att behöva gå igenom labyrinten.

Detta resultat tillgodoser behovet av att få in 
vatten på skolgården som det fjärde och saknade 
elementet, vilket man nu kan arbeta med i 
pedagogiken. 

Resultatet besvarar även önskemål från 
elever på Källöskolan och mitt behov av 
att vidareutveckla den befintliga ekan. Här 
förstärker jag havstemat.
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Den geometriska grillplatsen - för social 
tillvaro

Sittplatser vid grillen saknas men då 
grillen är placerad precis vid ”framgångens” 
(promenadstråkets) utfart kan det inte placeras 
ut så pass många sittplatser att eleverna får 
svårt att ta sig förbi. Detta är dock en grillplats 
där behovet av att kunna samla en hel klass 
finns, särskilt om man vill använda sig av eld i 
pedagogiken.

Genom att placera ut trädstammar i grupper 
om tre vid fem platser kan eleverna lätt ta sig 
förbi samtidigt som det vid behov finns bänkar 
att placera ut mellan stammarna.

Trädstammarna är placerade tre och tre för 
att man även då bänkarna inte finns på plats 
skall kunna sitta några tillsammans. I min 
skissfas använde jag mig av björkstammar då 
jag anser att dessa tillför ett estetiskt värde till 
skolgården. Planterade björkar kan innebära 
stora allergibesvär för vissa elever men då man 
enbart använder sig av stammarna förhindrar 
man att de skall slå ut i blom. Dock har jag 
under min litteraturstudie funnit att björk är det 
träslag som har sämst naturliga beständighet 
och därmed inte utgör ett alternativ.

Istället har jag valt att använda mig av 
tallstammar. Dessa borde snedkapas för 
att ändträet inte skall bli lika utsatt för 
fukt, men då det skall gå att sitta på dessa 
stammar är detta inte ett alternativ. Att 
årsringarna är tydligt synbara tillför ett trevligt 
estetiskt uttryck som även går att använda i 
undervisningen, så istället för att snedkapa 
stammarna kan man ytbehandla ändträet med 
t.ex linolja.

Då stammarna behöver förankras i marken 
behövs dränering i form av makadam och grus, 
på så vis får vatten lättare att rinna undan.

Bänkarna är av enkel konstruktion så att 
elever och lärare tillsamamns kan bygga dem. 
Det fästes en träram på undersidan av varje 
bänk som kan träs över stammarna vid behov av 
fler sittplatser ( se skiss)

Detta resultat svarar mot behovet av 
sittmöjligheter vid grillen, utrymme för 
undervisning vid eldstaden samt användandet 
av naturliga material.
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I skuggan av ett segel - utveckling av den 
befintliga stensättningen

Då det redan finns en stensättning i form av en 
båt var detta något jag ville utnyttja. Återigen 
var havstemat något jag vill ta upp och kom 
då fram till att användning av segelduk vore 
optimalt då detta är ett material som tål väder 
bra. 

En plats där eleverna kan vistas under tak 
saknas. Under seglet kan de finna skugga vid 
varma sommardagar. Det skapas ett gemytligt 
rum där man med fördel kan ha t.ex sagostunder 
eller varför inte teckningslektioner av den 
närliggande miljön.

Trästolpar av furu håller uppe seglet, för 
att återigen införa naturliga material då detta 
är något som barn mår bra av. Stolparna 
snedkapas för att vatten lätt skall rinna av 
ändträet, samt att marken dräneras som vid 
förslget på den geometriska grillplatsen.

”En plats för vila bör finns” står det i min 
litteraturstudie om barns behov. Här kan man 
lägga sig ner på marken och filosofera för att 
sedan återgå till lektionerna med ny energi.

Marken vid stensättningen är i dag täckt av 
brännässlor. Dessa ska givetvis tas bort och 
istället har jag tänkt mig ett markunderlag av 
barkbitar då detta är ett mjukt och naturligt 
material. Gräs är även det ett mjukt och 
natruligt material men gräs kan orska väldiga 
besvär för personer med pollenallergi är detta 
inget alternativ. I och med användningen 
av bark återkopplar jag även till temat av 
tallstammar.

Seglet lutas åt ena hållet för att snö och vatten 
lätt skall rinna av och därmed inte samlas i en 
hög på mitten. Jag har valt att luta seglet bort 
från skolan för att uppsynen skall bibehållas. 
Skulle jag ha lutat seglet åt andra hållet hade 
det inneburit en svårighet för lärarna att ha god 
uppsikt över eleverna där under.
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Avskildhet genom stammar - en plats att 
”hänga”

Av enkäten framgår det tydligt att de äldre 
eleverna saknar avskildhet, en plats där de kan 
vara för sig själva för att samtala och umgås. En 
plats där de kan finna lugn och sitta och slappa 
som de uttrycker det.

 Att skapa avskildhet är lätt, men att skapa 
avskildhet som samtidigt tillåter uppsyn 
från lärare är svårare. Jag har fortsatt på 
mitt genomgående tema om att använda mig 
utav trädstammar, dessa placeras ut med 
ett litet mellanrum med bänkar mellan vissa 
trädstammar. Jag har hämtat upp formen som 
sittplatserna vid grillen utgör och öppnat upp 
den. På så sätt får jag en sammanhängande 
miljö samtidigt som var sak uppfyller sitt behov.

Enligt tidigare lösningar används furu och 
ändträet snedkapas samt att marken dräneras.

Bärbuskar t. ex vinbärsbuskar, planteras i 
mitten av formen för att ytterligare förstärka 
den lugnande känsla som växter för med sig, 
samt att vinbärsbuskar ej är särskilt allergent.

Detta resultat är framför allt tänkt för de 
lite äldre eleverna, en plats där de kan komma 
undan från allt lek och stoj för att få det lugn de 
behöver.

Resultatet svarar även mot behoven av 
sittplatser och naturliga material.  Bären från 
buskarna kan även med fördel användas i 
hemkunskapen eller i naturkunskapen.
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Miljöbilder - i sitt rätta sammanhang

Placeringen av mina förslag fölls sig väldigt 
naturligt. Labyrinten och båten placeras nära 
skolan då jag tror att det är de yngre eleverna 
som kommer trivas bäst där och då det är vatten 
med i bilden, detta kräver god uppsikt.

 Grillen var redan på plats och jag har arbetat 
utifrån den för att inte försvåra arbetet för 
elever och lärare vid eventuell uppbyggnad.

Även stensättningen ligger där den gör, och 
tanken på vilket håll jag skulle luta seglet var 
det ända jag behövde tänka på i placerings 
synpunkt.

Äppellunden fick sin plats eftersom denna bör 
vara så nära skolan som möjligt då den hör ihop 
med de pedagogiska möjligheter som grillplatsen 
för med sig genom eld, och labyrinten genom 
vatten, på så vis har jag samlat de pedagogiska 
utrymmena så gott jag har kunnat, och därmed 
kan man lätt kombinera användandet av de 
olika områdena i undervisningen. 

Stammarna som avser att skapa avskildhet 
placeras längst bort då denna plats är tänkt för 
de äldre eleverna och då det är de som behöver 
minst uppsikt av lärare. Den placeras ändå 
på ett sådant sätt att man från skolan har full 
uppsyn, dock är vägen dit lite längre och därför 
var det ingent alternativ att placera labyrinten 
där utifall att det skulle hända en olycka.

Jag tycker att jag genom mitt resultat har 
svarat upp mot de behov jag har funnit genom 
litteraturstudie, enkätundersökning och 
inventering av skolgården.

Stensättningen

Avskildhet

Äppellunden

Ekan

Grillplatsen
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Diskussion

Som jag tidigare under arbetet har nämnt har 
mitt fokus legat på enkla lösningar som elever 
och lärare tillsammans kan förverkliga. 

I min litteraturstudie har det vid ett flertal 
tillfällen påpekats vikten av att skolgården går 
att förändra och att det är själva processen som 
är det viktiga för eleverna, inte resultatet. 

Förslaget skall presenteras för Källöskolan 
och det är viktigt för mig att personalen ej ser 
detta som något slutgiltigt resultat utan känner 
att de kan komma med sina egna åsikter, och 
vara med och påverka. Som jag ser det har jag i 
och med detta arbete lagt en grund av idéer som 
personal och elever nu tillsammans kan arbeta 
vidare med. 

Något jag har funnit intresseväckande under 
mitt arbete är att säkerhetsreglerna och barns 
behov står som två motpoler till varandra. Enligt 
mig borde dessa gå hand i hand för att det skall 
kunna utformas bra miljöer för barn. Behövs 
verkligen denna hysteri kring säkerheten? 

Som Lars Levemark påpekar kan man inte 
låta madrassera skolgården utan eleverna måste 
lära sig hur gården fungerar. 

En lärare på Källöskolan nämnde detta 
med regler för mig vid ett spontant besök och 
påpekade att hennes generation inte borde leva 
nu med tanke på den brist av säkerhet som 
rådde under hennes uppväxt. Är det så att vi 
håller för hårt i barnen idag? 

Säkerhetsmärkningen som Patrik Österbring 
på Tekniska kontoret nämner har jag 
funderat över, om det nu sker en olycka på ett 
säkerhetsmärkt lekredskap, vem blir personligen 
ansvarig då? Är det kommunen eller är det 
redskapstillverkaren? Är det dessa byråkratiska 
omständigheter som skall lägga grunden för 
barnens utemiljöer? Med detta menar jag inte 
att färdigköpta lekredskap är dåliga, inte alls, 
jag ser många lekplatser som används flitigt och 
där barnens lek sprudlar, men jag tycker att det 
är värt att ifrågasätta dessa regler och lagar. 

Efter min litteraturstudie tycker jag mig 
kunna utläsa att barn blir bäst tillfredställda i 
naturliga miljöer som inte är så ordnade i förväg, 
borde inte detta vara något man lade större vikt 
vid?

 Som nämnts tidigare i arbetet så innefattas 
mobbing i ordet säkerhet, miljöer som minskar 
mobbing är eftersträvansvärt. Självklart ska 
man göra allt i sin makt för att förhindra 
onödiga skador på barnen, men att uppfylla 
deras behov borde ligga lika högt.

Fortsatt arbete

Då jag i min enkätundersökning frågade 
eleverna om deras synpunkter inkluderade 
jag dem i mitt arbete och jag ser därför att 
det är viktigt att de blir inräknade i det 
fortsatta arbetet, för att de inte skall känna sig 
förbisedda. 

Så det första de på skolan bör göra är att 
bilda en grupp av elever, lärare och eventuellt 
föräldrar som tillsammans ser över mina idéer 
och kommer med egna synpunkter.

Alla idéer måste sedan ses över av 
kommunens besiktningsmän för att se hur 
förslagen kan anpassas för att uppfylla 
säkerhetsreglerna.  

Därefter bör en budget göras för att se när det 
är möjligt att genomföra förändringen. Att byta 
ut trä istället för att använda impregnerat trä 
är dyrare men har en bättre påverkan på miljön 
och barnens hälsa.  Ur ekonomisk synpunkt är 
mitt förslag väldigt bra då det är enkla lösningar 
av naturmaterial.  Jag tror det går att hålla ner 
kostnaderna ordentligt och då blir det enklare 
att få igenom förslaget hos de som betalar. 
Det som kommer kosta är arbetskraften men 
så är det oavsett vad man gör. Sedan kommer 
elever och lärare tillsammans kunna förändra 
skolgården och då blir kostnaden minimal.

I detta skede är det bra att se över exakt vad 
elever och lärare klarar av att göra själva och 
till vilka moment det behövs tas in arbetskraft 
utifrån.

När det gäller min rapport är konstruktivt 
träskydd något att forska vidare inom då det 
talas mer och mer om miljöfrågor. Trä och 
konstruktivt träskydd tror jag kommer att 
bli mer och mer uppmärksammat då man till 
exempel upptäcker farorna med fler och fler 
impregneringsmedel. Kanske ska man ändra 
synsättet som finns idag angående livslängd 
på konstruktioner, och se det som en del av 
processen att träet skall bytas ut med jämna 
mellan rum?

Källkritik

I den delen av mitt arbete som behandlar 
ämnet träteknik måste jag se med ett kritiskt 
öga på mina källor. Det har forskat väldigt lite 
om ens något alls om träets beständighet ovan 
mark, all forskning avser beständighet i mark, 
antagligen därför att träet är mer utsatt där. 
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Därmed kan det vara svårt att avgöra hur länge 
och vilka träslag som håller bäst ovan mark. 

En källa jag är extra kritisk till är Kungstens 
byggvaruhus. Denna källa tog jag enbart med då 
jag vill understryka att furu och lärk har samma 
egenskaper gällande beständighet, den enda 
skillnaden är andelen kärnved. 

Även gällande konstruktivt träskydd var 
det svårt att hitta bra information, alla fakta 
handlar om husbyggen. Jag fick därmed föra 
över dessa kunskaper och anamma dem i min 
utformning av skolgården. 

Det var viktigt för mig att genomföra min 
fältstudie då jag åtminstone kunde få några 
idéer om hur man kan använda sig utav 
konstruktivt träskydd på lekredskap. Jag 
anade att det inte var något man utnyttjade 
på lekplatser men jag hade något fel, dock är 
det inget man använder i någon större grad 
då det verkar användas mer och mer vid 
nybyggnationer.
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Bilaga

Enkät sammanställning om Källöskolans skolgård – för 
elever

Jag har skrivit om alla svaren så att de blir förstårliga, 
och ändrat stavfel, alla teckningar är dock helt intackta 
och obearbetade.

Vad gör du oftast på skolgården?

Årskurs 1.

Leker med Petter

Jag leker med min kompis Martina

Letar kryp

Leker med kompisar

Letar efter kryp

Letar spindlar

Leker i skogen

Leker med kompisar

Jag går

Leker med Petter

Leker med Petter

Leker i skogen, jag leker med Simon

Leker pricken

Jag leker jaga

Jag går runt

Leker i skogen

Årskurs 2.

Jag spelar pricken

Letar insekter

Spelar fotboll

Spelar fotboll

Är med en kompis

Vid kullen och på kullen

Gungor

Leker

Letar insekter

Fotboll

Spelar fotboll

Spelar fotboll

Spelar fotboll

Leker

Spelar fotboll

Spelar fotboll

Jag spelar fotboll

Leker med kompisar i skogen

Leker

Spelar fotboll

Asfaltplan

Spelar fotboll

Årskurs 6.

Jag är min bästis vi gör allt möjligt

Jag är med min bästis vi gör allt möjligt

Går omkring

Inget blir mobbad

Sitter på något ställe och pratar

Gungar

Gunga eller ingenting
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Går omkring

Går omkring

Sitter på en bänk

Snackar

Inge

Är med kompisar

Lyssnar på musik och går runt

Går runt med kompisar

Går

Snackar

Sitter o snackar med kompisar

Sitter och tänker eller snackar med kompisar

Är med kompisar och snackar

Ty sitter utanför vuxen ingången eller sitter på en bänk 
med kompisarna

Jag går runt och pratar med min kompis

Är med kompisar

Är med min bästis vi pratar

Gungar

Sitter och slappar med kompisar…”oftast”

Chillar med kompisar

Ingenting är med kompisar

Inget

Inget är med kompisar

Jag går runt och sitter i ingångar

Går runt eller sitter i ingångarna

Vart trivs du bäst på skolgården?

Årskurs 1.

I klätterställningen

Vid skogen

Skogen

På kullen

Skogen

I skogen

I stora skogen

Skogen

Överallt

Överallt

Skogen

I klassrummet

På asfaltplanen

Överallt

Överallt

Klätterställningen
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Årskurs 2.

Vid planket

På asfaltplanen

På fotbollsplanen

Fotbollsplanerna

Överallt utom bakom kullen

Vid och på kullen

Överallt utom bakom kullen

Vid kullen

Skogen

Fotbollsplanen

På fotbollsplanen

Fotbollsplanerna

Grusplan

I skogen

På fotbollsplan

Vid fotbollsplan

På fotbollsplan

I skogen

Framför violen

Fotbollsplanen

Överallt

Fotbollsplanen

Årskurs 6.

Överallt

Överallt

På bänken

I skogen

Där det är lugnt…

Vid fotboll plan

Bakom stora gympasalen

Vet inte

Vet inte

På en bänk

Bänkar

Utgången

Överallt

Där det är sol

Inne i korridoren

Olika

Ingenstans

Utanför stora gympasalen

Ingenstans hos min bästis Sanna

Vet ej

På barnsidan, alltså vid gungorna och klätter osv.

Vid gungorna

På bänkar, gungor och utanför vuxen ingången
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Vid gungorna

Överallt

I dörringångarna där vi hänger

Vet inte, någonstans

Korridoren

Ingenstans

Korridoren

Ingången vid matsalen

Överalt

Vad vill du ha på skolgården som inte finns nu?

Årskurs 1.

En labyrint

En linbana

Gungbräda

En labyrint

Klättervägg

Större klätterställning

En linbana

En klättervägg

Tåg

En klättervägg

Ett insektshus

En klättervägg

En bäck med hinder

Bil

Snurrgunga

Mer leksaker

Årskurs 2

Inget

Några tunnlar i kullen

En rutschbana

-

Jag vill att tonåringar inte ska röka bakom kullen

Större klätterställning

Jag vill att de äldre slutar röka

Rutschbana på kullen

Tunnlar i kullen

Fotbollsnät

Nya fotbollsmål

Större klätterställning

Galler runt grusplan

En lekstuga

Skateboard

En gångbräda

Fotbollsmål

En större klätterställning

Gungbräda

Nya fotbollsmål

Lekstuga

Nät på fotbollsmålen

Årskurs 6.

Studsmatta, pool



58

Studsmatta och pool

Jag vet inte

Snygga killar

Ett musikrum

Ett rum med datorer

Gokart banor

Uppehållsrum

Inget speciellt (uppehållsrum)

En kiosk

Kiosk

Ett rum

Vet ej

Inget…

Ett ställe där bara 6:orna kan vara (inne)

Inget

Ett rum för 6:orna

Vet inte

Vet inte

Vet ej

Kiosk

Jag vill att det ska finnas en stor kompisgunga

En kiosk

En plats där man kan sitta och prat som har tak och en 
kompisgunga

Stora studsmattor

Ett bättre ställe att slappa på

Torrt gräs

Jag tycker vi ska få vara inne på rasterna annars suger 
det

En innebandyplan

Inte ett jälva skit

En kiosk för mellanstadiet

En kiosk för mellanstadiet

Vart är du mest på rasterna?

Årskurs1.

I skogen

I skogen

Skogen

Vid klätterställningen

Leker med spindlar i skogen

Skogen

I skogen

Skogen

I klätterställningen

På skolgården

I skogen

Kullen

På asfaltplanen
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Överallt

Överallt

Överallt

Årskurs 2.

Vid planket

På asfaltsplan

På fotbollen

Fotbollsplanerna och planket

Överallt

Vid kullen och på kullen

Vid gungorna

-

Kullen

Fotbollsplan

Fotbollsplan

Fotbollsplanerna

Grusplan

I skogen

På fotbollsplan

Vid fotbollsplan

Fotbollsplanen

I skogen

I skogen

Fotbollsplanen

Överallt

Jag spelar fotboll mest

Årskurs 6.

Vid gungorna och vid en snurra

Vis gungorna och vid snurran

Överallt

Med mina kompisar i korridoren

Någonstans med kompisar

Fotbollsplan

På baksidan

Inomhus

Inomhus

På en bänk

På bänkarna

Tobak

Vid gympasalen gå sitter utanför

Olika ställen

Inne och ute mest ute

Ute

Olika

Vet inte utanför stora gympasalen kanske

Lite överallt

Typ överallt
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Utanför vuxen ingången

Är vid gungorna

På bänkar, gungar eller utanför vuxeningången och 
prata med kompisar

Överallt på skolgården

Vid gungorna

I dörringångarna

Vet inte, någonstans

Inomhus ibland ute OBS skolgården är skitdålig

Vid gungorna

Korridoren

I ingångarna

Ingångarna

Enkätsammanställning för lärare

Vad är bra med den befintliga skolgården?

Lekredskapen, bollplanerna

Lite lummigt med träd på ena sidan

Stora ytor samt skogspartier

Vad är dåligt med den befintliga skolgården?

-

Trist med bara asfalt. Tomt, kalt.

Ganska tråkig, mycket safalt, skolgården ger ett ”hårt” 
intryck och känns inte inbjudande

Vad skulle du vilja se förbättrades?

-

Lite fler ställen med bänkar och bord. En till 
fotbollsplan på grus. Mer gräs och växter.

Mer grönt, mjukare intryck, mer inbjudande

Hur skulle du vilja att skolgården utnyttjades?

Rita upp hagar mm för matteträning

Rast och lek, ungefär som nu. Lektionsverksamhet.

Skolgården borde användas under hela dagen. 
Lektionstid som rast tid.

Använder du skolgården i din undervisning?

Jag använder den närliggande skogen

Tyvärr inte så mycket som jag eg. skulle vilja

I dagsläget – nej!
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