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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar examensarbetet ”kompletterande design till befintlig lekplats”. Det 
är den avslutande delen på högskoleingenjörsprogrammet Industriell design och har utförts 
vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet under höstterminen 2008. 
Uppgiften har varit att ge förslag till förändringar som kan göras vid en befintlig lekplats på 
Skurholmens förskola i Luleå. Under arbetet har hänsyn tagits till barns ergonomi och 
säkerhet.  
Projektet har genomförts med systematisk designmetodik, vilket är en arbetsgång som innebär 
att man arbetar enligt vissa förutbestämda steg för att samla information, analysera och 
behandla problem samt finna lösningar. Några av de metoder som använts är mindmapping, 
brainwriting och olika typer av analyser. 
Utifrån personalens önskemål framkom 8 olika områden att titta närmare på. Dessutom 
gjordes en undersökning av den befintliga lekplatsen. Under arbetets gång slogs vissa 
områden ihop, i slutändan presenteras 6 lösningar:  
En kombinerad isbana/arbetsyta med grusunderlag som ska kunna användas till 
skridskoåkning under vintern och som arbetsyta för undervisningen under övriga årstider. 
Ett väggfast skåp till förvaring som monteras på ett förråd, erbjuder god översikt och enkel 
åtkomst till innehållet.  
En cykelled som markeras på asfalten kompletteras med en modell av en bensinmack som 
målas upp på en bakgrundsskiva och diverse övrig utrustning. 
En enkel och flyttbar motorikbana som skapas med hjälp av olika trästockar. 
Två olika förslag på befintliga lekställningar, ett anpassat för rollek, det andra för klättring.  
Enkla odlingslådor för utomhusbruk som kan anpassas till barnens längd och målas i olika 
färger.  



 

Abstract 
This report deals with the examination thesis “complementary design for an existing 
playground”. It is the concluding part of a Bachelor of Science degree thesis in Industrial 
Design Engineering which has been implemented at the Department of Human Work Science, 
Luleå University of Technology during the autumn term of 2008. 
The assignment has been to suggest changes that can be made on an existing playground at 
Skurholmen nursery school in Luleå. Consideration has been taken to children’s ergonomics 
and safety during the work.  
The project has been implemented by working systematically with design methodology, 
which is a technique where you work according to some predetermined steps to gather 
information, analyze and treat problems as well as finding solutions. Some of the methods 
that have been used are mind mapping, brain writing and different sorts of analyzes. 
Based on the personnel’s requests, 8 different areas were selected to take a closer look at. 
There was also made an examination of the existing playground. During the course of work, 
some areas were combined; in the end 6 solutions were presented: 
A combined ice track/ working area with a basis of gravel, that can be used for ice skating 
during the winter and as a working area for teaching during the other seasons. 
A cabinet for storage that is fixed to the wall on one of the storage buildings, offering good 
oversight and easy access to the content.  
A bike route that is marked on the asphalt, complemented with a model of a gas station that is 
painted on a background panel as well as some other equipment. 
A simple and movable mobility course that is created with different wooden logs. 
Two different suggestions for existing playing equipment, one based on role playing, the other 
based on climbing. 
Simple boxes for outdoor cultivation that can be adapted to the children’s height and painted 
with different colours.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I högskoleingenjörsprogrammet Industriell design ingår ett avslutande examensarbete på 15 
högskolepoäng som ska utföras hos ett företag eller annan typ av arbetsgivare. Egna kontakter 
med Skurholmens förskola har lett till en överenskommelse om att ta fram ett förslag på hur 
utformningen av en befintlig lekplats kan förändras, eftersom det finns en önskan hos 
personalen att fräscha upp och förnya utemiljön.  

1.1.1 Historik 
De senaste 25 åren har lokalerna på det som idag är Skurholmens förskola haft olika 
funktioner. Under 1980-talet var de en gång förskola, men sedan dess har lokalerna även stått 
tomma en tid, inhyst administrativ pensionärsservice och fungerat som administrativt 
områdeskontor. Sedan 1998 bedrivs där förskoleverksamhet i den övre byggnaden, medan den 
nedre är relativt nyinrättad med inflyttning av förskoleverksamhet under 2007-2008. 
Anpassningar och ombyggnationer har gjorts inomhus, men lekplatsen har inte gjorts om i 
någon större utsträckning, däremot har den underhållits och målats om. 

1.1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Skurholmens förskola i Luleå består idag av två byggnader med 3 avdelningar för barn i 
åldrarna 1-6 år. Avdelningen Kvisten är en mindre s.k. språkgrupp för barn med olika typer av 
språkstörningar. Grenen ligger i samma byggnad som Kvisten och har barn i blandade åldrar. 
Den tredje avdelningen, Stubben, ligger i det nedre huset och är den största med många yngre 
barn. Man profilerar sig genom satsning på hälsa, språk och social utveckling. Totalt sett finns 
det 15-20 förskolelärare som består av heltidspersonal, deltidspersonal och vikarier, samt över 
50 barn som tillsammans delar på en lekplats i anslutning till lokalerna.  

1.2 Syfte och mål 
Målet är att ta fram förslag på hur lekplatsen kan förbättras utifrån personalens önskningar, 
alltså vilka förändringar de skulle vilja ha i utemiljön. I arbetet ingår att undersöka om det 
finns några speciella krav att ta hänsyn till. Resultatet ska presenteras visuellt i slutet av 
projektet.  

1.3 Förutsättningar 
Tiden som avsatts för projektet är 20 veckor fr.o.m. 080901 t.o.m. 090118. Studietakten är på 
50 % vilket innebär 20 timmar/vecka. Arbetsgång, val, metoder och resultat ska presenteras i 
en skriftlig rapport som även trycks upp samt publiceras elektroniskt via universitetet. Det ska 
även göras en muntlig presentation på universitet och för uppdragsgivare. Under arbetet ska 
de förvärvade kunskaper som utbildningen gett tillämpas.  
 
Under projektet kommer tonvikt att läggas på att skapa lösningar där risken för att barn skadar 
sig är minimerad, hänsyn kommer också att tas till barns ergonomi i de fall det är nödvändigt. 
 
Beslut om huruvida förslaget helt eller delvis realiseras kommer att tas av ansvariga på 
förskola och ansvarig kommunavdelning. 
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1.4 Avgränsningar 
Eftersom det här är ett projekt som kan göras väldigt stort, var det viktigt att sätta upp gränser 
för vilken omfattning arbetet skulle ha. Efter samtal med handledare på förskolan, Gun 
Roslund, bestämdes att följande moment inte kommer att ingå:   

- Inga hållfasthetsberäkningar kommer att göras, eftersom det inte är aktuellt med 
nykonstruktion av lekställningar. Skulle det visa sig att projektet leder till nyinköp av 
någon ställning så ska dessa vara byggda enligt gällande standarder. 

- Inga kostnadsberäkningar kommer att göras. 
- Inga prototyper eller tillverkningsunderlag kommer att framställas.  

1.5 Projektplanering 
I inledningsskedet av projektet gjordes en uppdragsformulering för att beskriva uppgiften. 
(Bilaga A) 
 
För att inte viktiga moment ska förbises och för att tydligare klargöra de ingående delarna i 
projektet samt den tid som stått till förfogande gjordes också en tidsplanering i form av ett 
Gantt-schema. Vissa uppdateringar har sedan lagts till under arbetets gång. (Bilaga B)   
 
Ungefär 7 veckor in i projektet planerades ett möte in med handledare på förskolan för en 
mindre presentation. Anledningen var dels att hålla personalen uppdaterad av hur projektet 
framskridit, dels att de skulle få en chans att komma med åsikter angående de lösningsförslag 
som påbörjats. Kontakt skedde även i samband med den muntliga presentationen. Bortsett 
från dessa möten lämnades aktualitetsrapporter om projektet löpande till handledare på 
förskolan. 
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2 Metod 

2.1 Metodik 
De metoder som använts till detta projekt bygger på systematisk designmetodik. Detta innebär 
att man med en genomtänkt arbetsgång genomför vissa förutbestämda steg genom hela 
projektet, vanligtvis bestående av fem etapper:  
 
1. Uppstart: 

Man går igenom målsättning och förutsättningar för uppdraget samt gör en 
tidsplanering.   

2. Informationsinsamling och analys: 
Man samlar information om det som är relevant för projektet, klarlägger 
problemställningen och analyserar funktioner dvs. bestämmer huvudsyftet med 
produkten. 

3. Koncept/idéskissning: 
Under idékissningen försöker man få fram lösningar för de krav och 
problemställningar man klarlagt under analysen. 

4. Bearbetning: 
Under bearbetningen behandlas de olika lösningarna med avseende på detaljer 
för att få den slutliga utformningen färdig. Val av koncept att arbeta vidare med, 
kan bestå av ett eller flera förslag. Idén eller idéerna ska sedan anpassas till 
verkligheten genom att mått finslipas, form- och färgdetaljer beskrivs osv.    

5. Uppföljning av detaljer:  
Kan innebära testning av prototyper, sista-minuten-ändringar och att ta fram 
tilllverkningsunderlag.  

 
(Källa: Österlin: Design i fokus för produktutveckling, 2007) 

2.2 Informationsinsamling 
Arbetet med att samla in den information som är nödvändig för projektets genomförande har 
skett främst via intervjuer och sök på olika hemsidor. När det gäller information som kommer 
från olika hemsidor så har det tagits i beaktande vad det är för typ av hemsida, om det är 
seriösa och trovärdiga föreningar eller myndigheter som ligger bakom.   
 
För att klargöra vilka önskemål och tankar som finns har intervjuer med lärare på förskolan 
genomförts. För de som inte hade möjlighet att komma till intervju fanns möjligheten att 
istället svara skriftligt på frågorna. Eftersom barnens åsikter om en lekplats givetvis är viktiga, 
om än inte alltid så lätt att få fram, har personal innan intervju pratat med barnen vid lämpliga 
tillfällen som samlingar och liknande. De har då ställt enkla frågor till barnen, t.ex. vad de 
tycker om att göra när de är utomhus eller om det är någonting speciellt som de önskar fanns 
på lekplatsen. 
 
Även en intervju med rektor har gjorts med frågor om intryck och tankar, men även om 
historik och vilka rutiner som gäller angående förändringar.  
 
Frågorna som ställts finns i Bilaga C. 
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2.3 Analys och problemundersökning 
Olika typer av analyser är en viktig del av metodikarbetet. Innan man fokuserar på lösningar 
är det viktigt att ha en tydlig bild av vad som ska prioriteras och varför. Resultatet av 
analysarbetet ligger sedan till grund för de olika lösningar som tas fram och fungerar till viss 
del som ett facit vid utvärdering. En problembestämning görs för att formulera, nivåbestämma 
och eventuellt avgränsa problemet eller problemen. Det finns olika metoder att använda för 
detta, till det här projektet har frågemetoden använts. 

2.3.1 Frågemetoden 
Frågemetoden innebär att man ställer upp väsentliga frågeställningar och sedan besvarar dem, 
vilket ger information om problemen. Man får ofta söka svaren på olika håll, via personliga 
kunskaper samt information och upplysningar utifrån. 
 
(Källa: Hamrin & Nyberg: Produktutformning, 1993) 

2.3.2 Kravspecifikation 
Denna metod innebär att man får en bra överblick över vilka ingående delar som är viktiga att 
koncentrera sig på i det fortsatta arbetet. Det viktiga med en kravspecifikation är att den 
innehåller funktionalitet, vad som är produktens syfte, samt övriga kriterier som ska finnas. 
Specifikationen ska vara välstrukturerad och eventuellt angivna krav måste vara testbara. 
Samtidigt är det viktigt att inte begränsa sig för mycket när det gäller lösningar. De olika 
funktionerna analyseras utifrån vissa aspekter som varierar beroende på projektets art. Man 
gör också en uppdelning av funktionerna i krav eller önskemål: 
 
Krav:  Måste under alla förhållanden uppfyllas. 
Önskemål: Om de inte uppfylls får det endast medföra begränsade nackdelar. 
 
(Källa: Österlin: Design i fokus för produktutveckling, 2007) 
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2.4 Idéskissning 
I det här skedet av arbetet är det viktigt att inte låsa sig vid speciella lösningar utan tänka fritt 
och försöka hålla sig så öppen som möjligt för idéer och tankar. Det finns ett stort antal 
metoder att använda som hjälpmedel för att stimulera kreativiteten, både när man jobbar 
enskilt och när man jobbar i grupp.  

2.4.1 Brainwriting 
Brainwriting liknar brainstorming men är lämpligare att använda när man jobbar enskilt. Båda 
metoderna innebär att man fokuserar på kvantitet istället för kvalitet när det gäller att komma 
på lösningar. Nyckelordet är fri associering, inga idéer bör avvisas under arbetets gång. Det är 
snarare så att man eftersträvar vilda idéer eftersom man aldrig vet vart de kan leda eller vilka 
paralleller man kan dra från udda lösningar. Utvärdering görs vid ett senare skede. 
 
(Källa: Österlin: Design i fokus för produktutveckling, 2007) 

2.4.2 Mindmapping 
För att komma bort från det linjära tänkandet man använder vid analysarbetet och när man 
skriver anteckningar, används en metod som kallas mindmapping. Denna metod innebär att 
man utgår från en central bild eller rubrik av ämnet som skall behandlas. Sedan låter man de 
viktigaste aspekterna stråla ut i grenar, medan de mindre viktiga aspekterna bildar kvistar. 
Alltsammans bildar en sammanhängande struktur av linjer, kompletterad med nyckelord och 
bilder. Under denna process koncentrerar man sig på det visuella; färger, mönster, bilder, 
helheter och associationer. Syftet är att tänka klarare i och med att hjärnan får arbeta på ett 
annat sätt än det den oftast är van vid. 
 
(Källa: Buzan: Boken om Mindmaps, 1993)  

2.4.3 Befintliga lösningar 
När det gäller att titta på befintliga lösningar så innebär det t.ex. andra lekplatser för att se om 
där finns någonting som är lämpligt att använda. Inspiration söks också i olika kataloger och 
på Internet. 
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3 Teori 

3.1 Säkerhet 

3.1.1 Lagar och europastandarder 
Fram till den 1 januari 1999 hade Sverige en svensk standard för lekredskap med 
beteckningarna SS 991010-SS 991017. Sedan ersattes dessa nationella standarder av de nya 
europastandarderna för lekredskap utomhus. De nya standarderna är indelade i sju delar och 
innehåller allmänna säkerhetskrav och provningsmetoder, särskilda krav för gungor, 
rutschbanor, linbanor, karuseller och vippgungor. Dessutom finns det normer för montering, 
besiktning, underhåll och drift. Det finns också ytterligare en standard för stötdämpande 
underlag. Benämningarna för dessa åtta normer är SS-EN 1176-1 till och med SS-EN 1176-7 
samt SS-EN 1177. 
 
Standarderna innehåller minimikrav för säkerhet. En standard är dock alltid frivillig om det 
inte finns hänvisning till den i en lag eller föreskrift. Regler för utemiljön finns i Plan-och 
bygglagen (PBL), 3 kap. 15-18 §§ PBL. Där ställs krav på anordnande av friyta för lek- och 
utevistelse, samt krav på underhåll av lekplatser och fasta anordningar så att risken för 
olycksfall begränsas. Tillsynsmyndighet över lekplatser är de kommunala byggnads-
nämnderna med stöd av PBL, vilket innebär att om man misstänker att en lekplats missköts 
ska man ta upp det med kommunen som kan stänga den.  
 
Sedan 1996 gäller Produktsäkerhetslagen (SFS 1988:1604) för varor som tillhandahålls i 
offentlig verksamhet bl. a. lekredskap på lekplatser. Ansvarig tillsynsmyndighet över 
Produktsäkerhetslagen är Konsumentverket.  
 
Ansvaret för att en lekplats uppfyller de säkerhetsregler som finns ligger i slutändan hos 
fastighetsägaren, som i det här fallet är Luleå kommun. 
 
(Källa: Konsumentverket: Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap, 1999). 

3.1.2 Olyckor på lekplatser 
Eftersom barnens säkerhet är av avgörande vikt var det betydelsefullt att få veta lite mer om 
vilka olyckor som oftast inträffar på lekplatser och vilka skador som oftast uppstår. På 
uppdrag av, och i samarbete med Konsumentverket, har en student vid Mälardalens högskola 
skrivit en uppsats som berör olycksfall på lekplatser och skolgårdar. Eftersom lekplatser över 
hela landet är uppbyggda på ungefär samma sätt, borde utfallet inte skilja sig alltför mycket åt 
om man tittar på andra orter.  
 
Denna rapport visar att det är relativt vanligt med olyckor på lekplatser, mycket beroende på 
att barn där tillbringar mycket tid med att leka, testa sina gränser och öva på sin 
rörelseförmåga. De flesta olyckor inträffar under sommarmånaderna (bortsett från juli då de 
flesta har sommarstängt) och oftare bland pojkar än bland flickor. Fallolyckor är det 
vanligaste, med åtföljande skador som frakturer och kontusioner (blåmärken och skrubbsår). 
Skadorna sitter vanligtvis i övre delen av kroppen, andelen huvudskador ökar ju yngre barnen 
är. Oftast beror dessa olyckor på fall från fast lekplatsutrustning som gungor och 
klätterställningar, där även underlaget spelar en stor roll för hur allvarliga skadorna blir.  
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(Källa: Johansson: Produktrelaterade olycksfall på lekplatser och skolgårdar, 2001) 

3.1.3 Underlag 
Det utrymme som en lekställning upptar kallas för säkerhetsområde. Den innefattar inte bara 
själva lekställningen, utan även fallområde och den fria yta som behövs när man ramlar. Inom 
denna säkerhetszon får det inte förekomma stenar eller andra hinder. Generellt ska det finnas 
minst 1,5 m fri yta utanför lekställningen, men denna zon utökas om fallhöjden överstiger  
1,5 m. Om det finns flera lekställningar inom samma område får färdriktningarna inte korsa 
varandra så att kollisioner kan uppstå. 
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Bild 1. Underlag vid olika fallhöjder 

 
Den bästa försäkringen mot fallskador är rätt underlag. På bild 1 kan man se vilket material 
som är lämpligt att använda vid olika höjder. När det gäller sand skiljer man på sand som 
fallunderlag och sand i sandlådor. I sandlådor används sand mellan 0-4 mm i kornstorlek, 
denna sand är möjlig att packa ihop t.ex. när man bakar sandkakor. Som fallunderlag används 
sand med 0-6 mm i kornstorlek, även kallad strid sand. Den packas inte ihop och ger bra 
stötdämpning även vid blött eller fruset underlag. Ett alternativ till sand är stötdämpande 
plattor (bild 2) som finns i olika tjocklekar för olika fallhöjder. 

 
Bild 2. Stötdämpande platta 

 
(Källa: Lek & Säkerhet, 2008) 
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3.2 Ergonomi 
Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människans fysiska och 
psykiska förutsättningar. Det handlar alltså om samspelet människa, arbetsuppgift och den 
omgivande miljön. Det ska finnas möjlighet att påverka ett arbete eller en produkts 
utformning utifrån människans behov och förutsättningar. Eftersom det här projektet rör en 
miljö där barn ska vistas, är det viktigt att utformning sker efter barns förutsättningar som 
t.ex. att utforma en produkt eller yta med avseende på barnens storlek. 

3.2.1 Svenska barns längd 
Bild 3 visar en längdkurva för svenska barn. Mitten av det mörkblå området på tillväxtkurvan 
representerar medelvärdet av barnens längd och de ljusare kanterna kallar man + eller - SD 
(standarddeviationer). SD är ett mått på avvikelse från medelvärdet. Inom det "blå området " 
växer 95 % av alla svenska barn. Enligt det här diagrammet är en sexåring sällan över 130 cm, 
de flesta är omkring 120 cm. Uppgifterna baserar sig på att svenska barn mäts när de föds och 
sedan under hela uppväxten.  
 
 

 
 

Bild 3. Tillväxtkurva, längd 
 
(Källa: Pfizer.se: www.tillvaxthormon.se/default____6904.aspx) 

http://www.tillvaxthormon.se/default____6904.aspx
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Gårdsplanens utformning 
Bild 4 beskriver hur ytorna på gården är fördelade i dagsläget. Hela området är inhägnat av ett 
staket med björkar som växer parallellt. Gårdsplanen är inte helt plan utan sluttar nedåt från 
det övre huset ner mot avdelningen Stubben. Alla lekställningarna är centralt placerade i 
mitten av området, på de senapsgula ytorna. 
 

 
Bild 4. Gårdsplan 

Förklaringar till bilden: 
Pilar = ingångar 
Grönt = gräs, träd, buskar 
Rött = byggnader och förråd 
Svart = asfalt 
Senapsgult = sandytor 
 
1-2 = västra sidan med gungor, klättertorn och rutschkana 
3-5 = östra sidan med gungor, klättertorn, rutschkana och sandlåda 
6 = central sandyta med 4 olika klätterställningar 
7-8 = lekstugor 

N
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4.2 Lekplatsens utformning 
I dagsläget finns det tre områden med lekställningar. På den västra sidan av gården står en 
gungställning med 2 däcksgungor. I bakgrunden på bild 5 syns även förrådet för 
sommarleksaker. På bild 6 syns en närbild på tornet, ganska enkelt utformat. Det här tornet är 
lite mindre än det torn som står på andra sidan lekplatsen.  
 
 

 
 
 
 
  
                                
 
 
 
 
 

                 
               Bild 5. 2 st gungor            Bild 6. Litet torn, baksida 
 
På vintern skapas en pulkabacke på sidan av det nedre huset när snön plogas bort från de 
asfalterade gångarna (bild 7). Eftersom de flesta lekställningar då är översnöade blir de 
vanligaste övriga aktiviteterna också en del grävande och kojbygge. 
 
 

 
 

Bild 7. Plats för pulkabacken 
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I mitten av gården ligger en jämn gräsplan som på sommaren kan användas som en naturlig 
samlingsplats till bollspel eller lekar. I anslutning till gräsplanen som syns i bakgrunden på 
bild 8-12 ligger en långsmal remsa med sand och ett antal lekställningar. Det finns en 
gungbräda som barnen tycker om att leka med, och även några enklare klätterställningar. Av 
dessa är det voltstången på bild 10 som används mest. Ställningen på bild 11 har en lina som 
ligger på marken och inte fyller någon funktion. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

           Bild 8. Olika lekställningar                                               Bild 9. Gungbräda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Bild 10. Voltstång, 3 höjder                               Bild 11. Klättring - rep                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Bild 12 . Däcktorn 
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På östra sidan av gården ligger ytterligare en gungställning med 3 däcksgungor samt ett torn 
med en lite större rutschkana. Här finns också en liten sandlåda med ett mindre bord . I 
bakgrunden på bild 16 syns röda vinbärsbuskar som barnen tycker om att gå och äta ifrån.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
               Bild 13. Gungor, 3 st                                                         Bild 14. Sandlåda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
           Bild 15.  Större torn, sida          Bild 16. Större torn, baksida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 17. Rutschkana 
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Bortsett från dessa större ställningar så finns det även tre mindre gunghästar utplacerade på 
området, samt en liten, täckt lekstuga och en liten, öppen lekstuga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 18. Gunghäst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Bild 19. Täckt lekstuga                                             Bild 20. Öppen lekstuga 
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5 Framtidsbeskrivning 
I dagsläget är det tänkt att avdelningen Stubben ska finnas i det nedre huset ca 2 år innan de 
flyttar till andra lokaler på området Kronan. För de andra två avdelningarna finns det idag 
inga planer på en flytt, vilket innebär att lekplatsen kommer att användas även i 
fortsättningen. Under arbetet har det inte framkommit om det finns inplanerade förändringar 
för lekplatsen, utöver de som eventuellt blir följden av detta arbete.  
 
Den här förskolan är tänkt att fungera lite grann som en resurs, den ska kunna utnyttjas av 
andra förskoleavdelningar vid t.ex. ombyggnationer och liknande. Framtiden beror till stor del 
på efterfrågan av förskoleplatser dvs. tillgången på barn avgör om det blir fasta avdelningar 
och hur mycket lokalerna kommer att användas.  
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6 Genomförande 

6.1 Resultat av intervjuer 
Totalt svarade 13 personer på frågorna. Även om åsikterna varierar lite så kan man säga att 
överlag trivs både barn och personal bra med lekplatsen, speciellt att det finns yta och 
möjlighet till olika typer av aktiviteter som barnen gillar. En del tycker att det är bra med de 
klätterställningar som finns, andra tycker att det vore bättre om det inte finns så många 
eftersom man gärna vill erbjuda andra typer av aktiviteter och utmaningar som barnen kanske 
inte möter annars. Personalen känner att de har god uppsyn över gården och att den ligger väl 
placerad mellan de båda byggnaderna, vilket gör att en naturlig avskärmning skapas. Den 
gräsplan som finns i mitten av gården är viktig att behålla eftersom det är den enda större 
plana ytan, och den kan användas till en massa olika aktiviteter.  
 
Trots detta känns lekplatsen lite sliten och i behov av viss förnyelse eller åtminstone en 
uppfräschning.  Ingen av de tillfrågade kan komma ihåg att det gjorts några större 
förändringar de senaste åren, endast underhåll och ommålning. 
 
Nedan följer en sammanställning av önskemål som framkommit under samtal, siffrorna inom 
parantes anger hur många som angett det som svar: 
 

 Gärna en bygg- och konstruktionshörna utomhus, man vill ha mer utrymme för att 
uppmuntra till kreativitet, nyfikenhet och upptäckter. Hit skulle man också kunna 
flytta ut verksamheter, t.ex. stafflier för målning. (7) 

 Skridskoplan/isbana har tidigare funnits på området, det vill man gärna ha igen. 
Möjlighet finns att få hjälp med förberedande markarbete av föräldrar. Spolning av is 
till vintern kan lösas på olika sätt. (6) 

 När det gäller växtlighet så skulle man kunna gärna tänka sig ett blomland eller odling 
av grönsaker om det går att lösa med underhåll och vattning under sommaren då 
förskolan är stängd. Annars skulle ett pilträd kunna vara populärt för kojbygge. (6) 

 Mer möjligheter till klättring och balanslek. (6) 
 Man skulle gärna vilja ha en ”trafikled” med vägskyltar och kanske en ”bensinmack” 

för cyklar. Detta skulle kunna få barnen att förstå hur det fungerar i trafiken, men även 
kunna styra över var barnen cyklar. Eftersom gården sluttar ner mot Stubben får de 
cyklande upp ganska hög fart i nerförsbacke och det är lätt hänt att andra barn blir 
påkörda. (5) 

 Att ta tillvara på årstider och naturmaterial; is- eller snöblock på vintern för att skapa 
figurer. Stenar, stockar och stubbar som barnen kan klättra på. Rör i olika storlekar att 
krypa igenom o s v. (5) 

 Lättåtkomlighet av förvarade leksaker för barnen. (4) 
 Avskiljda delar där barnen kan leka i fred, kanske permanenta kojor eller en bollplan. 

(4) 
 Möjlighet till skugga ute på gården eftersom det kan bli rätt varmt.(3) 
 Möjlighet till fler vinteraktiviteter. (2)   
 En grillplats. Det finns ett nedgrävt cementrör bakom vinterförrådet men det används 

inte, kanske beroende på läget. (1)  
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Några önskemål från barnen: 
 

 Klätterställning med rep och lianer. 
 Raket. 
 Ett ”bilschabrak” (vilket man tolkat som ett bilchassi). 
 Tygtak (ett tält eller liknande). 

 
Rektor och personal kan själva genomföra förändringar inom lekplatsen till en viss grad. Man 
kan också komma med önskemål angående inköp av klätterställningar och liknande om man 
anser att det finns ett behov. Till detta finns en investeringsbudget. För inköp, skötsel och 
underhåll ansvarar Parkavdelningen som är en del av tekniska förvaltningen inom Luleå 
Kommun.  

6.2 Analys och problembestämning 

6.2.1 Problembestämning 
För det här projektet ställdes följande frågor: 
 
Vad ska uppnås?  
Vem görs det här för? 
Varför ska något vara på ett visst sätt? 
Hur uppnås det?  
Vad ska prioriteras? 
Vilka frågor är av betydelse för det här projektets lösning?  
Vilka befintliga lösningar är möjliga?  
Vilka nya lösningar går att använda? 
Vilka förutsättningar och resurser finns det? 
 
Dessa frågor fungerar som en plattform för det vidare arbetet under idéskissningen. 

6.2.2 Nulägesanalys 
För att lättare kunna hitta bra lösningar var det nödvändigt att analysera användningen av 
lekplatsen i dagsläget.  Därför gjordes en nulägesanalys över vad som är positivt respektive 
negativt med den nuvarande gården, inklusive de befintliga lekställningarna. (Bilaga D)  
 
Det som är positivt med lekplatsen är att där finns det mesta av den vanligen förekommande 
utrustningen som gungor, rutschkanor, klättringstorn, sandlådor och lekstugor. Något som är 
värt att notera är att barn är duktiga på att använda sin fantasi och att leka med det som finns, 
även om det i våra ögon kanske inte ser ut att erbjuda någon större förströelse. Gungorna är 
populära bland barnen på sommaren. Det är också de cyklar som finns. Något så enkelt som 
en hink och en spade kan sysselsätta barnen i timmar. Barnen tycker också om när det sker 
nya aktiviteter med sådant som inte finns framme hela tiden t.ex. att en hinderbana sätts upp. 
Det är också positivt att lekytan är indelad i olika aktivitetsområden. Denna uppdelning skulle 
kunna göra det lättare att anpassa lekplatsuppdelningen till olika åldersgrupper, vilket inte 
utnyttjas idag.  
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Det negativa berör främst att vissa av lekställningarna t.ex. gungbrädan inte är anpassade för 
de yngsta barnen, vilket gör att de inte kan utnyttja vissa saker. Vid närmare påseende är det 
tydligt att flera lekställningar är i behov av underhåll i form av ommålning och i något fall 
även av reparation. 

6.2.3 Kravspecifikation 
Eftersom det vid intervjuerna uppkom ett flertal önskemål med olika typer av funktioner var 
det nödvändigt att dela upp dessa. Utifrån de mest upprepade önskemålen valdes 8 delar att 
arbeta vidare med. Varje del behandlades inledningsvis separat från de andra.  
 

1. Isbana 
2. Cykelled 
3. Platt arbetsyta 
4. Användning av naturmaterial 
5. Möjlighet till skugga 
6. Avskiljda delar för lek 
7. Enkel förvaring till leksaker 
8. Växtlighet/odling 

 
För dessa 8 delar gjordes sedan en Kravspecifikation. (Bilaga E)  
 
I de fall då det inte är uppenbart vem som är ansvarig eller om det finns flera alternativ till 
lösning så har indelning i krav eller önskemåls inte gjorts utan markerats med ett streck 
istället. 
 
Följande aspekter behandlades: 
 

 Funktion 
 Övrigt 
 Geometri 
 Material 

 Signaler 
 Säkerhet 
 Ergonomi 
 Design 

 Underhåll 
 Tillverkning 

6.3  Utfall av idéarbetet 
Utformningsarbetet för det här projektet ger givetvis inte samma resultat som om man skulle 
starta från ”scratch” med en ny, tom yta. Då är det lättare att skapa en genomtänkt design som 
inte kräver stora förändringar. I dagsläget är det istället nödvändigt att anpassa och erbjuda 
komplement till den befintliga utrustningen. Det ska finnas utrymme för aktiverande lek som 
gör att barnen får röra på sig och blir av med överskottsenergi, men även för social interaktion 
med andra barn och vuxna. 
 
Förändringar behöver inte alltid vara så stora för att ett lyckat resultat ska uppnås, utan man 
kan med lite uppfinningsrikedom och kreativt tänkande komma ganska långt. 
Koncentrationen ligger i de flesta fall på designen; utformning, placering, ergonomi, säkerhet 
mm– inte i den pedagogiska delen eller i detaljer som t.ex. vilka blommor som ska planteras.  
 
Utdrag ur idéarbetet i form av mindmaps och grovskisser finns i bilaga F.  
Klargörande text till varje delmål finns i punkterna 6.3.1-6.3.9 
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6.3.1 Isbana 
Placering: 
För isbanan är placeringen given till sidan av Grenenavdelningen, där finns det utrymme som 
behövs, hittills outnyttjat och där finns anslutning till vatten. Fokus ligger på vilket underlag 
som är lämpligast att använda, vilken storlek isbanan ska ha, hur utformningen i övrigt ska se 
ut och om det behövs några speciella tillbehör.    
 
Utformning: 
Formen på isbanan kan se ut på olika sätt. 
Den maximala yta som finns tillgänglig är  
5 x12 m. Lämplig storlek är ca 4,5 x11 m. 
Dessa mått gör att vissa former ger större 
yta, mest yta får man ut av en rektangulär 
form, minst yta av en cirkel.  
 
Tillverkning och underhåll: 
Man vill kunna använda brandslangen till att spola is på vintern. Det som skulle underlätta då 
är en inhägnad av något slag, antingen bara en låg kant eller en högre ”rink”. Eftersom detta 
är en förhållandevis liten yta kan den plogas för hand vid behov, då behövs ingen öppning för 
traktor att köra in på, endast så att barnen kan komma in.  
Det finns vissa tankar på att föräldrar kan hjälpa till med beredning av ytan, eventuellt även 
med spolning av is. 
 
Underlag: 
Ett flertal material är möjliga att använda t.ex. gräs, hård jord, bark, grus. Alla är dock inte 
lika lämpliga som underlag för ett tjockare lager is. 
 
Tillbehör: 
Exempel på tillbehör är belysning, lampor fastsatta på väggen eller ”gatlyktemodellen”. 
Sittmöjligheter och förvaringsmöjlighet för utrustning i anslutning. Att utnyttja det betongrör 
som finns t ex för grillning eller som eldningsplats. Detta är dock endast förslag och ingenting 
som påverkar isbanans utformning. 
 
Kombinationsmöjlighet: 
Det finns möjlighet att kombinera isbanan med arbetsyta och förvaring. Arbetsytan och 
isbanan skulle då användas vid olika årstider. En kombination med förvaring skulle innebära 
att de båda placerades i anslutning till varandra. 
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6.3.2 Cykelled med mack  
Tillgänglig yta: 
En eventuell cykelled begränsas av den befintliga asfalten som finns i dagsläget, den går över 
större delen av lekplatsen men är på vissa ställen inte speciellt bred. De mått som finns i bild 
21 anger bredden på asfalten. 

 
Bild 21. Asfalt på området (svart), mått [m] 

 
 
Allmänt: 
Lösningarna får gärna vara så naturtrogna som möjligt för att kunna lära om faktiska 
trafiksituationer. Det finns en del trafikskyltar färdiga, frågan är hur och var de kan placeras. 
De kan vara fastsatta på stolpar, nedgrävda i marken eller fristående med en tung fot. Ett 
alternativ är att de fästs på hus eller förråd. Markeringar på asfalten i form av vita streck för 
körriktning, övergång, ”parkering” osv. ger ett verklighetstroget intryck.  
Olika alternativ för att dämpa farten i nerförsbacke är farthinder, markeringar, stänga av för 
cyklar/leda cyklar nedför.  
 
Mack: 
För ”macken” handlar det om utformning, placering och material. Eftersom detta i första hand 
är för barn behöver storleken vara anpassad för barn upp till 6 år. Alternativen är att bygga en 
fristående mack eller att måla/bygga upp en på en bakgrundsskiva som sedan monteras på en 
byggnad. Som kompletterande material kan man använda riktiga vimplar, slangar mm.  
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6.3.3 Platt arbetsyta 
Underlag: 
För arbetsytan är det viktigt med ett plant underlag och ett stabilt material som inte flyttar på 
sig så mycket och gör att man sjunker ner eller snubblar. Vilket underlag som ska användas 
beror till viss del på hur stor ytan blir och var den placeras. Sett ur säkerhetssynpunkt med 
avseende på den låga fallhöjden så passar gräs, hård jord och bark bra, de är alla ganska fasta 
material. Plattor av olika material eller en asfalterad yta skulle också fungera utmärkt. 
 
Placering och storlek: 
Det finns lite olika alternativ, alla bygger på att det är endast ett gemensamt utrymme som ska 
skapas. Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för barngrupper i olika 
storlekar. 

1. Att göra om sandlådan till en arbetsyta. 
2. Att ta bort en/flera lekställningar och skapa en arbetsyta. 
3. I kombination med isbanan, som då kan användas som arbetsyta under övriga årstider. 

 
Kombinationsmöjlighet:  
Kan kombineras med tak, förvaring, isbana. 

6.3.4 Användning av naturmaterial 
Användningen av naturmaterial är inte nödvändigtvis av betydelse för gårdens utformning, 
utan kanske mer en fråga om användning av naturmaterial i pedagogiskt syfte. Trots det 
kommer olika användningsområden att beaktas i de fall det är möjligt. Bild 22 visar vilka 
material som är lämpliga att använda och även några användningsområden. Det finns också 
ett 20-tal avsågade stockar, ca 30 cm höga som används att sitta på. Tankar finns på att gräva 
ner dessa och skapa en mer permanent sittplats. 

  
Bild 22. Mindmap över naturmaterial 
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6.3.5 Möjlighet till skugga 
Byggnader: 
Det finns flera olika alternativ för hur man ska kunna få ett skuggat område. Det finns många 
färdiga byggnader, någonting som brukar användas inom Luleå kommun är pergolor, en 
byggnad med smala, spatiöst placerade stöd. Det finns även möjlighet att lägga på tak av trä 
eller annat material som segelduk eller plast. Pergolor finns i olika former och storlekar, och 
rymmer lätt bord samt bänkar.    
 

 
 

Bild 23. Pergola 
 
Placering: 
Frågan är om det finns ett lämpligt område där en byggnad skulle kunna placeras, eftersom 
det inte finns så mycket outnyttjad yta mellan de båda huvudbyggnaderna. Placering där 
skulle innebära att man måste ta bort en/flera lekställningar eller så skulle man få offra en del 
av den plana gräsytan. Positionering skulle i så fall kunna vara någonstans utmed staketet. 

6.3.6 Avskiljda delar för lek 
Det finns redan i dagsläget möjlighet för barn att leka enskilt eller i mindre grupper på ett 
flertal ställen, därför koncentreras idéarbetet på alternativa eller kompletterande lösningar. 
 
Nya lösningar: 
Ett enkelt sätt att avskilja ett område är med hjälp av stora stenar som barnen även kan klättra 
på. Man skulle också kunna använda sig av rumsavdelare, dvs. de skärmar som man ofta 
använder inomhus, men anpassa dessa för utomhusbruk genom att bygga en stadigare ”fot”. 
Kojor i olika storlekar som barnen själva får bygga uppmuntrar även kreativiteten och gör att 
barnen får använda sin fantasi. 
 
Övriga lösningar: 
Det finns många befintliga produkter att använda som båtar, bilar, slott osv. Gemensamt för 
alla dessa är att de måste placeras någonstans, lämpligast på de sandytor som i dag redan 
hyser lekställningar.  
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6.3.7 Enkel förvaring 
Utformning: 
Förvaringen ska kunna vara ett komplement till de förråd som finns i dagsläget, i första hand 
till för barnen för att de lättare ska komma åt en del leksaker. Som förvaring skulle man kunna 
ha lösa lådor eller väggfasta skåp. Båda alternativen kräver låsningsmöjlighet pga. 
stöldrisken. Färgen kan antingen anpassas efter bakgrunden eller så kan man ha 
kontrasterande färger. 
 
Säkerhet och ergonomi: 
Det är även viktigt med höjden på skåpen eller lådorna så att inte utstickande hörn sitter i 
huvudhöjd och orsakar skador vid sammanstötning. Eftersom de är till för att barn lättare ska 
komma åt innehållet måste man anpassa efter barns storlek. 

6.3.8 Växtlighet/odling 
Placering är det viktiga, vilket till stor del beror på om det ska vara en fast plats eller flyttbara 
möjligheter, eller en kombination av båda delarna. Två olika alternativ för en fast plats är:  
1) Att varje avdelning har ett eget utrymme.  
2) Att det finns en gemensam yta att dela på. 
 

 
Bild 24. Mindmap över odlingsalternativ 

6.3.9 Befintlig lekplatsutrustning 
Då det under intervjuer framkom att de flesta är ganska nöjda med de ställningar som finns, 
kommer inte så stor del av arbetet att koncentreras på detta. Ett undantag är det långsmala 
område som innehåller gungbräde, däcktorn och enklare klätterställningar. Där undersöks om 
man kan göra förändringar genom att byta ut en eller flera ställningar, främst genom att titta 
på existerande produkter i kataloger och på Internet. 
 
Förslag på förändringar som kan göras: 

 En annan typ av klätterställning innehållande rep eller nät . 
 Någon typ av lekmodell för rollek: bil, båt, raket osv. 
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6.4 Val och vidareutveckling av lösningar 
Efter idéskissningen hölls ett möte med handledare på förskolan, där de 8 arbetsområdena 
presenterades tillsammans med olika idéer. Vissa alternativ och önskemål påpekades 
angående en del förslag, i övrigt var vi ganska överens om vilka alternativ som skulle 
vidareutvecklas.  

6.4.1 Isbana/arbetsyta 
Förkastade idéer: 
Vissa material har uteslutits som underlag. Sand blir för mjukt och ojämnt, plattor av olika 
slag en onödig utgift. Gräs är naturligt och enkelt, men inte så lämpligt när man vill ha ett 
tjockt istäcke ovanpå. 
En rink är inte nödvändig, det tar bort den öppna känslan och tillgängligheten till området.  
För arbetsytan finns det andra placeringsområden, men de skulle i de flesta fall innebära att en 
eller flera lekställningar plockas bort, vilket inte är önskvärt.  
 
Valda lösningar: 
För isbanan beslutas om en rektangulär form med måtten 4,5 x 11 m, eftersom det är den form 
som ger mest yta. Platsen är sedan tidigare bestämd (se bild 25), men kommer att ha en 
dubbel funktion som arbetsyta.  
 
För ungefär 50 år sedan var det vanligt med grus på skolor, sedan ersattes det av asfalt. Nu är 
gruset på väg tillbaka på en del skolor, det ger mer svikt under fötterna och ett mjukare 
intryck än asfalt eller betong. Grus består av naturligt formad sten eller krossat berg och har 
olika namn och användningsområde beroende på storlek. Grusets fördelar är att det är relativt 
billigt och lättskött samt är ett bra dräneringsmaterial. 
 
(Källa: http://www-uterum.slu.se/skolgarden/tips/grus.phtml) 
 
Av dessa anledningar skulle grus passa utmärkt som underlag, både till en arbetsyta och till en 
isbana. Gruset tar inte skada av ett istäcke, det bildar en plan och stabil grund som inte rör på 
sig så mycket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 25 . Placering för isbana 
 

http://www-uterum.slu.se/skolgarden/tips/grus.phtml
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6.4.2 Cykelled med mack 
Förkastade idéer: 
Att bygga upp en fristående mack är en rolig idé, men det är också någonting som ställer lika 
stora krav på utformning som de lekställningar som redan existerar. 
 
Valda lösningar: 
Markeringar på asfalten är lämpligast att använda för körriktningar, parkeringsplatser och 
övergångar samt avdelning för gående i de fall asfalten är bred nog. Det är inte nödvändigt att 
göra markeringar över all asfalt utan den kan koncentreras till centrum av lekplatsen där de 
flesta barn cyklar. Vita markeringar ger den mest naturtrogna känslan och en bra kontrast mot 
den mörka asfalten. För placering av skyltar är det lämpligast att använda flyttbara ”stolpar” 
som inte är i vägen och kan bli skadade vid plogning. 
 
För ”macken” ordnas en bakgrundsskiva som kompletteras med enklare bygge, målning och 
tillbehör. Hela anordningen kan sedan fästas på en befintlig byggnad som ligger i anslutning 
till asfalt och där det finns möjlighet att köra in med cykel. 

6.4.3 Användning av naturmaterial 
Förkastade idéer: 
De korta stubbar som finns bör inte grävas ner, utan kan användas på andra platser och till 
andra saker. Betongrör att krypa igenom är ur säkerhetssynpunkt inte speciellt lämpliga på en 
lekplats, detsamma gäller stora stenar. 
 
Vald lösning: 
Det fortsatta arbetet kommer att fokuseras på att skapa en flyttbar motorikbana som innehåller 
olika typer av utmaningar. Syftet med att skapa en motorikbana är inte för att barnen ska 
kunna tävla med varandra, utan för att aktivera dem till att träna sin motorik, samtidigt som de 
ska ha roligt. De hinder som skapas ska vara enkelt utformade och inte så svåra eller höga att 
de avskräcker eller att risken för skador blir för stor. Det är en bra idé att använda tidigare 
nämnda avsågade stubbar som sedan kan kompletteras med annat material; en stock, smalare 
pinnar mm. En lämplig plats för att ställa upp dessa hinder är på den plana gräsyta som ligger 
i centrum på gården.   

6.4.4 Möjlighet till skugga 
Det finns lämpliga byggnader att använda för att skapa en skuggad yta, däremot hittas ingen 
passande plats att placera dem på. De platser som finns är antingen redan använda till annat, 
ligger undanskymt eller har inte tillräckligt med yta. Därför avslutas denna del av projektet. 
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6.4.5 Avskiljda delar för lek/ befintlig lekplatsutrustning 
Förkastade idéer: 
Fasta kojor är fortfarande en möjlighet, men kräver en hel del arbete av utformningen för att 
godkännas på lekplatser, vilket utesluts av tidsskäl. Flyttbara skärmar utesluts av säkerhets- 
skäl, de kräver en ganska plan yta som minskar risken för att de vickar omkull, vilket kan vara 
ett problem eftersom området inte är speciellt plant. Detsamma gäller stora stenar att klättra 
på. 
 
Vald lösning: 
Avskiljda delar för lek och befintlig lekplatsutrustning kommer i fortsättningen att behandlas 
tillsammans eftersom befintlig utrustning kommer att användas för att skapa olika möjligheter 
till lek och aktivitet. Platsen är tidigare nämnda område som idag innehåller gungbräde och 
diverse klätterställningar.  
 
Det som de flesta nämnt eller efterfrågat är fler klättringsmöjligheter eller möjlighet till 
rollekar för större och mindre grupper av barn, därför fokuseras på sådana ställningar. I 
dagsläget är sandytan inte speciellt bred, måtten framgår av bild 26 där sandytan har en 
senapsgul färg. Om sandunderlaget behöver utvidgas finns det ca 3 meter gräs mellan 
kantstocken och asfalten.  
 

 
Bild 26. Mått för sandyta [m] 
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6.4.6 Enkel förvaring 
Förkastade idéer: 
Fristående hyllor samt fristående lådor som placeras på området utesluts därför att de inte ger 
lika bra översikt över innehållet. Dessutom innebär allt som är fritt placerat en risk för 
vandalisering och stöld. 
 
Vald lösning: 
För förvaring kommer det väggfasta skåpet att vidareutvecklas. Det är det lösningsförslag som 
ger bäst översikt över innehåll, med enkel åtkomst för både barn och vuxna. Skåpet bör ha 
dörrar som går att låsa med fast lås eller hänglås. Markeringar i form av text och/eller bilder 
på dörrarna kan visa innehåll.  
 
De förråd som finns på området har olika utseende, en del har stående panel, andra har 
liggande panel. De färger som används på området är rött/vitt till hus och förråd. 
Gungställningarna är blåa/röda och övriga ställningar svarta/gula/röda.  
 
Bredden kan anpassas till den byggnad som skåpet ska fästas vid och även efter det tänkta 
innehållet. Höjden på skåpet anpassas efter barnens längd och därigenom minskas risken för 
huvudskador vid eventuella sammanstötningar.  

6.4.7 Växtlighet/odling 
Förkastade idéer: 
Det förslag om att plantera ett pilträd som skulle fungera som koja rekommenderas inte på de 
besökta hemsidorna. Ett pilträd växer snabbt men det blir också fort glest mellan de nedre 
grenarna. Ett alternativ är att bygga en enkel koja av spaljéer och plantera klätterväxter som 
täcker kojan. Huruvida denna lösning är tillåten på en lekplats är osäkert. Tankar fanns också 
på att plantera halvhöga buskar som skulle bilda en rund ”hästsko”, ungefär 7-8 m i diameter, 
med en öppning så att man kan gå in i den. Denna hästsko skulle då bilda en avskiljd koja att 
leka i. Idén uteslöts pga. platsbrist.  
 
Valda lösningar: 
Lösa blomlådor bör användas till plantering. De är lättare att sköta om och ta in vid behov, 
istället för att man har en gemensam yta som ställer större krav på skötsel. 
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6.5 Utvärdering av lösningar  
Under utvärderingen jämförs de framtagna lösningarna med kravspecifikationen. Detta har 
gjorts för att kontrollera att alla krav och önskemål uppfyllts eller kan bli uppfyllda. Resultatet 
av denna jämförelse visar att det inte finns några större avvikelser som gör att kraven inte har 
uppfyllts hos de presenterade lösningarna. I en del fall beror utfallet på huruvida alla förslag 
realiseras, detta är emellertid ingenting som påverkar den primära funktionen hos respektive 
delmål.  
 
Den fullständiga utvärderingen finns i bilaga G. Nedan följer en kort sammanfattning av 
utvärderingen för varje del. 
 
Isbana 
Huvudfunktionen är att planen ska användas till skridskoåkning. Ytans rektangulära 
utformning maximerar användningen av det tillgängliga området. Underlaget är valt med 
tanke på att det ska tåla påfrestningen av ett istäcke.  
 
Arbetsyta 
Kravet på funktionen som avskiljd arbetshörna är uppfyllt, likaså är ytan mer än tillräcklig för 
att den ska rymma en grupp barn på 10-15 personer. Förvaringsmöjlighet i anslutning finns i 
form av ett eventuellt förvaringsskåp. 
 
Cykelled 
Tillgängliga ytor har utnyttjats, likaså har ett förslag på en mack framtagits. Ingen tid har lagts 
ner på att skapa trafikskyltar under detta projekt, men möjlighet finns för personalen att 
komplettera själva. Vem som ska utföra beredning och tillverkning är inte bestämt. 
 
Användning av naturmaterial 
Materialet som används består av trästockar. Den framtagna motorikbanan kan anpassas i 
höjd samtidigt som möjlighet finns att förändra utformningen utöver de framtagna exemplen.  
 
Avskiljda delar för lek 
Två olika alternativ har tagits fram, baserat på befintliga och godkända produkter. Hur väl 
kraven uppfylls beror på vilket som väljs, båda möjliggör dock för barn att leka ensamma 
eller i mindre grupper. Rolleksalternativet ger fler användningsmöjligheter än alternativet för 
klättring, vilket har ett ganska minimerat användningsområde. 
 
Enkel förvaring 
Det väggfasta skåpet erbjuder goda förvaringsmöjligheter, god översikt och åtkomst samt 
låsbarhet. Hänsyn har tagits till barns längd i framtagandet.  
 
Växtlighet, odling 
Det flyttbara alternativet som tagits fram erbjuder möjlighet till odling, sedan är det upp till 
personal att bestämma hur det ska användas eller hur det slutliga utseendet ska se ut.  
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7 Resultat 

7.1 Isbana/arbetsyta 
Från början av projektet behandlades isbanan och arbetsytan som två separata delar. Under 
idéarbetet uppstod tankar på att låta dessa båda ytor sammanfalla, eftersom båda har liknande 
krav på underlag. Dessutom möjliggör en delad lösning att ytan kan användas under hela året. 
Lösningen blev en rektangulär yta med måtten 4,5 x 11 m som maximala mått. Som underlag 
rekommenderas grus eftersom det är ett lättskött material som dränerar bra, tål slitage och ger 
en plan, stabil yta. För att markera området och hålla gruset på plats bör en låg kant byggas av 
impregnerat virke. Två sammanfogade plankor av tryckimpregnerat virke ger en bra 
inneslutning samt en plan, låg kant, se bild 27. Lämpligt mått på virket är 45 x 145 mm. Även 
om isbanan är tänkt att plogas för hand kan en mindre traktor komma över den låga kanten. 
 

  
Bild 27. Utformning kant, tvärsnitt 

 
 
 

 
 

Bild 28: Exempel på underlag för isbana/arbetsyta 
 
 
Som tillbehör rekommenderas 2 lampor/strålkastare fastsatta på väggen eftersom ytan 
vintertid inte har speciellt bra ljus. Orsaken till väggplaceringen är att lamporna inte tar upp 
någon större plats där, de är inte i vägen och ger en bra upplysning. Sittplats inrättas i form av 
en eller flera flyttbara bänkar som kan tas undan då de inte används. 
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7.2 Cykelled med mack  
En heldragen vit linje avdelar ”väg för gående” medan en streckad linje avdelar 2 ”körfält”, 
ungefär 90 cm breda. Parkeringsplatser passar bra på den västra sidan av det nedre huset, 
eftersom förrådet för cyklar ligger alldeles bredvid. Lämplig placering för macken är på 
baksidan av diverseförrådet, eller på en av de västra husgavlarna (markerat med ljusblåa pilar 
på bild 29). Där finns asfalt så barnen kan cykla ända fram, dessutom brukar dessa ytor inte 
användas så ofta.  

 
Bild 29. Markeringar till cykelleden, mått [m] 

 
Mack: 
På en bakgrundsskiva med måtten 140 x 140 cm målas en modell av en mack upp, i storlek 
100 x 45 cm (bild 30). En lite grövre slang fästes vid macken, vilket ska föreställa 
bensinslangen. Till resten av ”utrustningen” används riktiga tillbehör: äkta vimplar, en tom 
dunk med en tunnare slang kan föreställa luftslang, krokar används till att hänga upp verktyg. 
Det säkraste alternativet är att fästa plattan permanent vid en byggnad.  

Cykel-
förråd 
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Bild 30. Modell av mack på bakgrundsplatta 

 

7.3  Motorikbana - användning av naturmaterial 
Eftersom ett av önskemålen från personalens sida var att kunna använda mer naturmaterial i 
sitt arbete med barnen, och material fanns tillgängligt i form av avsågade stubbar, beslutades 
att ett förslag på en motorikbana skulle göras. Banan skulle vara enkelt utformad, anpassad till 
barnens storlek och flyttbar, dvs. ingenting skulle grävas ner permanent. Lämplig höjd på 
hinder att hoppa över är 30-40 cm, lite lägre för yngre barn. Motorikbanan bör ställas upp på 
gräsplanen i centrum vid användning.  
 

 
Bild 31. Olika typer av hinder 
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Bensin 
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7.4 Avskiljda delar för lek/ befintlig lekplatsutrustning 
Från början behandlades dessa två områden separat, men under arbetet valdes att kombinera 
de båda, eftersom befintliga modeller som kan hittas i kataloger och på hemsidor befanns vara 
den lämpligaste lösningen. Det finns ett stort urval av lekställningar för olika typer av 
aktiviteter, de som valts ut kan givetvis ersättas av andra typer eller fabrikat.  
 
Eftersom det är en begränsad yta som är aktuell för placering presenteras här två olika 
alternativa lösningar, den ena inriktad på rollek, den andra inriktad på klättring. 
 
Alternativ 1, rollek: 
Båten på bild 32 är tillverkad av impregnerad furu, och kan användas av flera barn 
tillsammans. Orsaken till båtmodellen är att den skapar en stor mängd förutsättningar för 
barnen att få använda sin fantasi och utforma sin egen lek. Modellen påminner lite om en 
koja, samtidigt som den kan användas både som vanlig båt och som piratskepp. Kan även 
kompletteras med rekvisita som barnen själva kan ta med eller göra själva som t.ex. kläder, 
hattar eller flaggor. Båten skulle kunna placeras där det idag finns ett däcktorn (se bild 12). 
Då måste också den närmaste klätterställningen tas bort av säkerhetsskäl (se bild 11). Det är 
även en förutsättning att man utvidgar sandytan för att kunna uppfylla ytbehoven (bild 33). 
 
 

Teknisk information: 
Rek. ålder: 0-6 år 
Ytbehov: 6,1m x 4,5m 
Mått (L/B/H):3,1m/1,5m/1,5m 
Underlag: Strid sand/  
Fallskyddsmatta 

 
 
 
 

              
           Bild 32. Båt för rollek 
 

 
 

Bild 33. Utökad sandyta, alternativ 1 [m] 

7 

1.8 

4,8 
3 Ursprunglig yta 

20 



 

32

Alternativ 2, klättring:  
Även för alternativ 2 plockas nämnda däcktorn och klätterställning bort. Däcktornet ersätts 
med ett klättertorn som består av brandstång, trappsteg av rep, samt klätterlina (bild 34). Den 
andra klätterställningen ersätts av en enklare klättervägg (bild 35). Båda dessa ställningar 
erbjuder mer möjlighet till klättring än de båda befintliga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                Bild 34. Klättertorn                                        Bild 35: Klättervägg 
 
Teknisk information:   Teknisk information: 
Rek. ålder: 3-14 år   Rek. ålder: 3-14 år 
Förankring: Gjutes   Förankring: Gjutes 
Ytbehov: 5,3m x 5,3m   Ytbehov: 4,2m x 3,1m 
Mått (L/B/H):1,3m/1,3m/2,1m  Mått (L/B/H):1,2m/0,1m/1,5m 
Underlag: Strid sand/ Fallskyddsmatta Underlag: Strid sand/  
     Fallskyddsmatta 
 
Även för detta alternativ behöver sandytan utvidgas för att uppfylla ytbehoven.  
 

 
 

Bild 36. Utökad sandyta, alternativ 2 [m] 
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7.5 Enkel förvaring 
För att skapa möjlighet till förvaring med enkel åtkomst för barn byggs ett väggfast skåp som 
placeras på sidan av ett förråd. Måtten är: bredd 45 cm, höjd 140 cm, längd 120 cm. Höjden är 
vald med tanke på barnens längd som är omkring 120 cm för 95 % av de svenska 6-åringarna. 
Ett svagt lutande tak med överhäng skyddar mot nederbörd. 2 dörrar som öppnas ifrån 
varandra (en åt höger, en åt vänster) sätts på framsidan. Dörrarna fästs med gångjärn och en 
ledhasp monteras på dörrarna så att skåpet kan låsas med hänglås (bild 38). Handtag finns i en 
mängd olika varianter, bild 39 visar ett exempel på en lämplig modell som placeras vertikalt 
under ledhaspen, ett handtag på varje dörr. När dörrarna är stängda hålls de på plats av 
magneter. Skåpet vilar på lecablock för att komma upp på samma höjd som förrådet och för 
att skydda från markens väta. 3 hyllor placeras inuti skåpet med 35 cm mellanrum. Det förråd 
som skåpet är tänkt att placeras på, vinterförrådet, har liggande panel. För att bättre passa in 
bör även skåpet byggas med liggande panel på sidorna. Det är också lämpligt att skåpet får 
samma färg som den byggnad den fästs vid, vilket i det här fallet är rött.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Bild 38. Ledhasp             Bild 39. Handtag 

 
Måtten för det här skåpet är valda för just den här placeringen. Rent tekniskt är det ingenting 
som hindrar att skåpet görs bredare, längre eller att hyllorna placeras annorlunda. Möjlighet 
finns även att placera liknande skåp på andra byggnader eller förråd vid behov.  
 
 

140 cm 

Bild 37. Skåp sett från sidan och framifrån med öppna dörrar 

45 cm 120 cm 
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7.6 Växtlighet/odling 
Med en enkel odlingslåda som är lätt att bygga kan man variera både storlek och djup. Det 
material som behövs är brädor av impregnerat trä, en stolpe till varje hörn samt trallskruv.  
Till botten används en träskiva. Livslängden för en sådan här låda är minst tio år, men med 
ytterligare behandling t.ex. inoljning kan den hålla ännu längre.  
 
Dessa odlingslådor kan användas till blommor, grönsaker, bär samt annat. De är flyttbara och 
lämpar sig bäst för utomhusbruk. Varje avdelning kan ha separata lådor eller så kan flera 
placeras tillsammans. I och med att de kan göras i olika storlekar så kan höjden varieras för att 
underlätta åtkomsten för både yngre och äldre barn. De kan även målas i olika färger om så 
önskas. Bräderna kan placeras både horisontellt som på bilden, eller vertikalt om man skulle 
föredra det. Det är också enkelt att montera fast handtag som underlättar vid förflyttning. 
 
  

 
 

Bild 40. Odlingslåda 
 
Bild 41 visar en liten altan framför det övre huset. Där växer en svartvinbärsbuske längst till 
höger, en del andra buskar och även en del smultron. Vinbärsbusken bör behållas, de andra 
buskarna tas bort och ersättas med fler vinbärsbuskar, både röda och svarta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 41. Buskar framför altanen 
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7.7 Översiktsbild 
Bild 42 visar samma bild av gårdsplanens utformning som bild 4, med de föreslagna 
kompletteringarna markerade. Färgen har tagits bort på de delar som inte berörs av någon 
förändring för att det ska bli lättare att urskilja vad som tillkommit. De förändringar som berör 
cykelleden och macken återfinns på bild 29.  
 
Övriga förklaringar: 
Pil 1: Placering för väggfast skåp, riktat mot isbana/arbetsyta 
Pil 2: Byte till klättervägg 
Pil 3: Byte av däcktorn till båt eller klättertorn 
Pil 4: Buskar som byts ut  
 

 
 

Bild 42. Gårdsplan med kompletteringar 
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8 Diskussion 

8.1 Projektet 
När det först blev aktuellt att göra den här typen av examensarbete, att förändra en lekplats, 
kändes det som en rolig och intressant uppgift. Det har det varit, även om arbetet ibland har 
varit en utmaning och inte alltid har gått helt smärtfritt. Det skiljer sig en del från ”ren” 
produktutveckling, att ta fram eller förändra en fysisk produkt. Trots det så har jag lärt mig en 
hel del om att anpassa arbetsmetoder efter den typ av projekt man arbetar med, och att inget 
projekt är det andra likt. I början var jag mer inriktad på att förändra lekplatsen sett ur ett 
lekperspektiv, dvs. med fler lekmöjligheter. Intervjuerna visade dock att det inte var det 
största önskemålet, vilket gjorde att jag fick tänka om.  
 
Vissa tankar finns redan hos personalen, jag hoppas att jag har kunnat erbjuda lite nya idéer 
med en utomståendes perspektiv. I vissa fall kanske förkastade lösningsförslag är 
intressantare, i andra fall helt nya lösningar. Även om det är en stor fördel att själv få lägga 
upp och styra över ett projekt, har jag ibland känt att jag saknar ett ”bollplank – någon som är 
lika väl insatt i projektet som en själv och som man kan utbyta tankar och idéer med. 
 
I mitt arbete har jag velat fokusera på flerfunktion, t.ex. ytor som kan användas till olika saker 
vid olika tidpunkter. Redan från början ville jag se om det fanns sätt att nyttja ytor som idag 
inte används till någonting speciellt. Det har också varit viktigt att inte ”trycka in” för mycket 
grejer på en begränsad yta, det finns redan ganska mycket att göra och lekplatsen ska inte 
kännas rörig och trång. Helhetsbilden har hela tiden varit viktig att tänka på. Det skulle dock 
ha varit roligt att få lägga upp en lekplats helt från grunden. 

8.2 Resultat 
Som tidigare nämnts så baseras detta projekt på lärares och rektors önskningar och tankar. 
Barnens önskningar om fler klättringsmöjligheter eller en raket har främst kommit till utryck i 
den lösning som presenteras under rubrik 7.4 där 2 olika alternativ presenteras. Någon 
undersökning om vad barnen tycker om denna lösning har inte gjorts pga. barnens låga ålder.  
 
När det gäller hur väl mitt arbete uppfyller alla de önskemål som framkommit finns det 
givetvis en osäkerhet. Jag har haft ganska fria händer för det här projektet. Detta är givetvis 
positivt eftersom det ger stora möjligheter att skapa egna lösningar, men det är också negativt 
så till vida att det är mina tolkningar av den information som insamlats som lett till resultatet. 
Tydligare gränser kunde ha gett ett annat resultat. 
 
Om jag idag skulle göra om det här arbetet skulle jag förmodligen välja färre delar att 
fokusera på. Med färre mål har man mer tid på sig till vart och ett, vilket gör att man kan 
koncentrera sig mer på detaljer. Av naturliga orsaker har vissa delar bearbetats mer än andra. 
 
På det stora hela är jag nöjd med de lösningar som skapats med tanke på de förutsättningar 
som framkommit under projektets gång. 
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8.3 Metoder 
De metoder som använts har för det mesta fungerat bra. I mitt arbete har jag inte använt så 
många matrisdiagram utan försökt att motivera valen i löpande text istället. Idématriser ger en 
bra överblick över kombinationsmöjligheter vilket är bra när man har konkreta förslag att 
ställa mot varandra. I det här fallet var det dock nödvändigt att minska lösningsförslagen efter 
idéskissningen och mötet med handledare, då var idéerna fortfarande väldigt outvecklade. 
Skälet var att även om jag bara hade 2 alternativ kvar till varje delmål skulle det ha inneburit 
minst 16 lösningar att arbeta vidare med, vilket skulle ha gjort jobbet alldeles för stort. Istället 
hade jag ett alternativ för varje delmål att jobba vidare med och kunde koncentrera mig på det 
alternativet.  
 
När det gäller den information som presenteras har den begränsats till sådant som är relevant 
för projektet. Sökning av information har varit aktuellt under hela projektet när olika fakta 
krävt ytterligare klarläggande. 

8.4 Rekommendation 
För tillfället håller skolorna inom kommunen i samarbete med tekniska förvaltningen på 
Luleå kommun på med en upprustning av lekplatser. Min förhoppning är att personalen på 
förskolan ska kunna använda denna rapport som underlag när det blir aktuellt med 
upprustning på Skurholmens förskola. Hur stor denna budget är har jag ingen aning om, inte 
heller om besparingskrav för skolor kommer att påverka arbetet.  
 
Vid en eventuell fortsättning kan man välja ut ett eller flera förslag att förverkliga. En del 
arbete krävs dock innan någonting kan genomföras utifrån mina förslag. Jag har endast hört 
mig för om det grundläggande för att se om lösningarna är praktiskt genomförbara eller om 
det är någonting man behöver ta speciell hänsyn till. Det är därför nödvändigt att konsultera 
yrkesverksamma när det gäller bygge, montering, beredning av underlag, inköp osv. för att få 
de bästa lösningarna ur ett praktiskt perspektiv. 
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Bilaga A 1(1) 
Uppdragsformulering 

 
Uppdragsformulering:  Ny design för en befintlig lekplats. 
 
Beskrivning: Att utifrån befintliga förutsättningar ta fram lösningar 

för hur lekplatsen kan förändras med hänsyn till 
personalens önskemål. 

 
Intressenter: Arbetet riktar sig i första hand till personal och barn 

vid Skurholmens förskola. 
En sekundär intressent skulle kunna vara övriga 
förskolor där möjlighet finns att överföra lösningar. 

 
Antagande: Avsevärd vikt kommer att läggas vid säkerhet utifrån 

gällande bestämmelser samt barns ergonomi i de fall 
det är nödvändigt. 

 
Tidsplan: Projektet kommer att löpa mellan 080901-090118 
 
Metod: Arbetet kommer att utföras med systematisk 

designmetodik, för att säkerställa att en strukturerad 
arbetsgång uppehålls. 

 
Kontakt: Kontakt med förskola kommer att ske löpande under 

projektet, via samtal och möten med handledare. 
  



 

Bilaga B 1(2) 
Ganttschema lp 2 

 
September-oktober 2008 

 

 
 

 



 

 

Bilaga B 2(2) 
Ganttschema lp 3 

 
November-december 2008-januari 2009 

 

 
 

 
 



 

 

Bilaga C 1(1) 
Frågor vid intervjuer 

Frågor personal/pedagoger 
 

 Hur trivs ni med gården i dagsläget?  
 
 Vad tycker barnen bäst om? 

 
 Vad skulle ni vilja ha kvar? 
 
 Vad saknas/skulle ni vilja ha? 
 
 Vad tycker ni om blommor/växter/bärbuskar/trädgårdsland? 
 
 Vilka förändringar har gjorts med lekplatsen som du kommer ihåg? När? 

 

 
Frågor Rektor 

 
 Hur länge har det varit förskola på Skurholmen? 
 
 Vad har gjorts ute på lekplatsen? När? 
 
 Vad finns det för framtidsplaner för förskolan? 
 
 Vem ansvarar för lekplatsers utformning? 
 
 Vem ansvarar för inköp och beslut? 
 
 Finns det en speciell budget för lekplatser? 

 
 Vem ansvarar för reparationer och underhåll? 
 
 Var kommer lekställningarna ifrån (en/flera återförsäljare)? 

 
 Vad finns det för regler och bestämmelser att följa? 

 
 

 
 



 

Bilaga D 1(2)  
Nulägesanalys, befintlig miljö 

 
(I stycke 4.2 Lekplatsens utformning finns bilder som visar de olika delarna) 
 
Gungor  

+    populära hos barnen 
+    bra placering, avskiljda men med god översyn 
- gungorna ej enhetliga, vissa svarta andra blåa 
- inte så roliga färger, dessutom avflagnad målarfärg 
- endast en modell, som inte är så bra för yngre barn 

 
Rutschkana/torn  

+    barnen tycker om att klättra i torn och åka rutschkana 
+    enkel konstruktion är bra för de minsta barnen  
– erbjuder inte speciellt många utmaningar i form av rep, nät, klättring, balansering osv. 

för de lite äldre barnen 
– klättring sker ofta på utsidan vilket ökar risken för fallolyckor 
– i behov av målning 

 
Sandlådor  

+    det finns gott om olika ytor där det finns sand att leka med 
- sanden hamnar ofta utanför sandlådan 
- på vissa ställen växer det ogräs och liknande i sanden 

 
Gungbräda  

+    stabil konstruktion, flera barn ryms, används en hel del 
- hög och ganska tung vilket gör att inte alla barn kan använda den rent fysiskt eftersom 

de har för korta ben och är för lätta 
 
Klättring, voltstång  

+    populär att hänga i 
- väldigt enkel, erbjuder inte mycket variation 

 
Klättring med 2 rep  

- den undre av linorna fyller inte någon funktion eftersom den ligger på marken 
 
Klättring, däcktorn 

+    kul att komma upp en bit, ger bra utsikt 
+    klättringsmöjlighet både på insidan och på utsidan 
 

Gunghästar  
- används mest av de yngre barnen 
- är i behov av att fräschas upp 
 

 



 

Bilaga D 2(2)  
Nulägesanalys, befintlig miljö 

Täckt lekstuga  
+    möjlighet att leka avskilt 
+    möjlighet till rollek 
-    är för det mesta låst, barnen frågar inte efter åtkomst  

 
Öppen lekstuga  

+    möjlighet till rollek 
-     ger ett slitet intryck med avflagnad färg 

 
Cementrör till grill 

- ej komplett med grillgaller och liknande, blir inte använd 
- ligger undanskymd bakom vinterförrådet 

 
Öppen gräsplan 

+    naturlig samlingsplats, bra till spel, hinderbanor och mycket annat 
 
Asfalterade ytor 

+    bra att cykla på 
+    plogas under vintern vilket gör dem gångbara för att nå olika byggnader och platser  
- enda stället att cykla på, hög fart i nerfarterna ökar risken för kollisioner 

 
Pulkabacke 

+    bra sätt att utnyttja bortplogad snö 
+    populär vinteraktivitet 
- det står ett stort träd alldeles nedanför backen 

 
Förvaring 

+    det finns gott om olika förråd, för sommarleksaker, vinterleksaker och diverse annat 
- förråden är i behov av en utrensning av trasiga saker och sådant som inte längre 

används 
 
Växtlighet 

+    de vinbärsbuskar som finns är populära bland barnen 
+    ett flertal björkar hjälper till att inrama hela det inhägnade området 
- svårighet att sköta om befintliga buskar och blommor, i avseende på tid och 

ansvarsområde 
- övriga buskar och blommor är mest prydnad 

 
 



 

Bilaga E 1(3) 
Kravspecifikation 

Isbana 
Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Isbana som främst ska användas till skridskoåkning  K 
Funktion Möjlighet att använda ytan till annat övriga årstider  Ö 
Övrigt Belysning i anslutning    Ö 
Geometri Tillgänglig yta 5 x 12 m    K 
Geometri Placering vid sidan av övre huset, Grenen-avdelningen K 
Material Inhägnas med rink eller åtminstone en 10-15 cm hög kant K  
Material Dränerande, tåligt    K 
Signaler Inbjudande, användande    Ö 
Säkerhet Minimera risk för felanvändning   K 
Säkerhet Godkänt material som underlag   K 
Ergonomi Sittplats i anslutning, lämplig för barn   Ö 
Design - 
Tillverkning Föräldrar som kan hjälpa till med anläggning av underlag finns - 
Tillverkning Möjlighet att lägga is, helst via befintlig slang  K 
Tillverkning Luleå kommun för övrig utrustning   Ö 
Underhåll Möjlighet till plogning - manuell eller maskinell  K 
Underhåll Personal plogar själva    - 

 
Cykelled 

Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Ska manövrera de cyklande till önskade platser  Ö 
Funktion Ska ge barnen en bättre förståelse för hur det fungerar i trafiken Ö 
Övrigt Gärna med en ”mack” i anslutning   Ö 
Material Gärna återvunnet material/naturmaterial till mack  Ö 
Geometri Utnyttja asfalterade ytor    Ö 
Signaler Skapas med hjälp av trafikskyltar o markeringar  Ö 
Säkerhet Ta ner hastigheten i nerförsbackar   Ö 
Ergonomi Lägre höjd på skyltar, mack mm i ”barnstorlek”  Ö 
Design Klara, tydliga färger    Ö 
Tillverkning Luleå kommun/föräldrar/personal   - 
Underhåll Luleå kommun/personal    -
    

Platt arbetsyta 
Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Yta som ska ha flerfunktion; ”arbetshörna”  K 
Övrigt Förvaringsmöjlighet i anslutning   Ö 
Geometri Tillräckligt stor för en grupp barn, ca 10-15 i taget   Ö 
Material Lättskött, godkänt underlag   K 
Signaler Öppenhet, användande    - 
Säkerhet Minska fallskaderisk genom materialval   Ö 
Ergonomi Ska fungera rent praktiskt med avseende på användare K 
Design - 
Tillverkning Luleå kommun/annan    Ö 
Underhåll Personal/Luleå kommun    Ö 



 

Bilaga E 2(3) 
Kravspecifikation 

Användning av naturmaterial 
Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Att använda naturliga material för lärande och skapande Ö 
Övrigt Användning inom lek och övrig aktivitet  Ö 
Geometri Kan ha olika former    - 
Material Ta tillvara årstider t.ex. snö/isblock på vintern  Ö 
Material Trä, stubbar, stenar att klättra på    Ö 
Signaler Uppmuntra nyfikenhet och kreativitet   Ö 
Säkerhet Materialen/konstruktionerna ska utformas så att risken för skador  K
 minimeras i avseende på fallskador 
Säkerhet Godkänt underlag i de fall det är nödvändigt   K 
Ergonomi Anpassat till barns storlek    Ö 
Design Gärna målat i tydliga färger som förstärker funktion och   
 samhörighet i de fall det är önskvärt   Ö 
Tillverkning Personal     - 
Underhåll Personal     - 

 
Möjlighet till skugga 

Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Skapa möjlighet att komma bort från solgass eller regn K 
Övrigt Möjlighet att placera ut bord och bänkar under  Ö 
Geometri Befintliga produkter    K 
Material Trä, kraftigt tyg eller likvärdigt material som tak  K 
Signaler Inbjudande     - 
Säkerhet Stadig förankring i marken    K 
Ergonomi För barn och vuxna    - 
Design Målat eller behandlat    Ö 
Tillverkning Luleå kommun    Ö 
Underhåll Luleå kommun    K 

 
Avskiljda delar för lek 

Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Ska erbjuda barn möjlighet att leka ensamma eller i mindre grupper K 
Övrigt Kan bygga på befintliga produkter   - 
Geometri Varierar beroende på lösning   - 
Material Varierar beroende på lösning   -  
Signaler Inbjudande     Ö 
Säkerhet Ska finnas översikt    Ö 
Säkerhet Minska risken för skador genom val av underlag  K 
Ergonomi För barn     K 
Design Färger som förstärker signaler   Ö 
Tillverkning Personal/Luleå kommun    - 
Underhåll Luleå kommun    Ö 

 



 

Bilaga E 3(3) 
Kravspecifikation 

Enkel förvaring 
Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Förvaring för leksaker mm.   K 
Funktion Ska erbjuda barn enkelt tillträde till vissa leksaker  Ö 
Övrigt Ev. komplement till isbana och arbetsyta  - 
Övrigt Låsbara     K 
Geometri Lösa skåp fastsatta på byggnad eller fristående förvaring Ö 
Material Trä eller likvärdigt    Ö 
Signaler Ska vara tydligt hur man öppnar och stänger  Ö 
Signaler Enkla att använda i övrigt    Ö 
Säkerhet Undvika utstickande hörn i barns höjd   K 
Ergonomi Åtkomst anpassad till barns storlek   K 
Ergonomi Normalhöjd 6 år: medelvärde: ca120 cm (+/-10 cm)  K 
Design Färg     - 
Tillverkning Luleå kommun    Ö 
Underhåll Luleå kommun    Ö 

 
Växtlighet, odling 

Aspekt Specifikation    K/Ö 
Funktion Utnyttja möjlighet att lära barnen om växter  Ö 
Övrigt Eventuellt ett pilträd (till kojor)   Ö 
Övrigt Blommor som barnen får plocka, inte bara prydnader  Ö 
Geometri Fast plats eller flyttbara    - 
Material Beror på om det är flyttbara eller fasta ytor   - 
Signaler Vackert, lärorikt, prydnad    Ö 
Säkerhet Ej giftiga/skadliga växter    K 
Ergonomi För barn och vuxna    Ö 
Design Färg, utseende    - 
Tillverkning Personal/Luleå kommun/annan   Ö 
Underhåll Växter som i stort sett kan sköta sig själv efter sådd  Ö 
Underhåll Personal     - 
 
 



 

Bilaga F 1(4) 
Idéarbete, mindmap 

Isbana 
 

 

 
 

 



 

Bilaga F 2(4) 
Idéarbete, mindmap 

Cykelled med mack 
 

 



 

 

Bilaga F 3(4) 
Idéarbete, mindmap 

Arbetsyta 
 

 



 

Bilaga F 4(4) 
Idéarbete, blandade bilder 

 



 

Bilaga G 1(3) 
Utvärdering 

 
Isbana               Uppfyller K/Ö? 
 
Isbana som främst ska användas till skridskoåkning Ja 

Möjlighet att använda ytan till annat övriga årstider Kombinerad isbana/arbetsyta 

Belysning i anslutning Möjligt 

Tillgänglig yta 5 x 12 m 4,5 x 11 m 
Placering vid sidan av övre huset, Grenen-avdelningen Ja 

Inhägnas med rink eller åtminstone en 10-15 cm hög kant Låg kant ca 5 cm ovanför marknivå 
Dränerande, tåligt Grusunderlag 
Minimera risk för felanvändning Kanten inhägnar och avskiljer 
Godkänt material som underlag Grusunderlag används på skolor 
Sittplats i anslutning, lämplig för barn Möjligt 
Möjlighet att lägga is, helst via befintlig slang Närhet till hus och utrustning 
Möjlighet till plogning - manuell eller maskinell Manuell plogning av personal 
 
Arbetsyta 
 
Yta som ska ha flerfunktion; ”arbetshörna” Ja 
Förvaringsmöjlighet i anslutning Förvaringsskåp riktat mot ytan 
Tillräckligt stor för en grupp barn, ca 10-15 i taget Ja 
Lättskött, godkänt underlag Grus, krattas bara till 

Öppenhet, inbjuda till användande Ja 
Minska fallskaderisk genom materialval  Inga höga höjder 

Ergonomin ska fungera rent praktiskt m a p användare Inga speciella mått nödvändiga 
 
Cykelled 
 
Ska manövrera de cyklande till önskade platser Ja, möjligt 
Ska ge barnen en bättre förståelse för hur det fungerar i 
trafiken Ja, efter genomgång 

Gärna med en ”mack” i anslutning Ja 

Gärna återvunnet material/naturmaterial till mack Möjligt 

Utnyttja asfalterade ytor Ja 

Signaler skapas med hjälp av trafikskyltar o markeringar Markeringar 

Ta ner hastigheten i nerförsbackar Nej, inte specifikt 

Lägre höjd på skyltar, mack mm i ”barnstorlek” Ja 

Klara, tydliga färger På markeringar och mack 

 
 
 



 

Bilaga G 2(3) 
Utvärdering 

 
Användning av naturmaterial            Uppfyller K/Ö?  
 
Att använda naturliga material för lärande och skapande Möjligt, tillhör pedagogiken 
Användning inom lek och övrig aktivitet Motorikbana 

Ta tillvara årstider t.ex. snö/isblock på vintern Möjligt, har ej behandlats 

Trä, stubbar, stenar att klättra på  Trästubbar, inte stenar 

Uppmuntra nyfikenhet och kreativitet Kan komma med egna idéer  

Materialen/konstruktionerna ska utformas så att risken för   

skador minimeras i avseende på fallskador Enkla former, låga höjder 

Godkänt underlag i de fall det är nödvändigt  Gräs, låg fallhöjd <0,5 m 

Anpassat till barns storlek Låga hinder 

Gärna målat i tydliga färger som förstärker funktion och   

samhörighet i de fall det är önskvärt Nej, omålat, naturfärger 

 
Avskiljda delar för lek 
 
Ska ge barn möjlighet att leka ensamma eller i mindre 
grupper Rollek eller klättring 

Kan bygga på befintliga produkter Färdig produkt 

Geometri varierar beroende på lösning Färdig produkt 

Material varierar beroende på lösning Färdig produkt 

Inbjudande Speciellt båten, finns ingenting liknande 

Ska finnas översikt Centralt placerade 

Minska risken för skador genom val av underlag På befintligt, godkänt material 

För barn Lämplig ålder specificerat 

Färger som förstärker signaler Klara färger 

Godkännande, tillverkning Montering mm Luleå kommun 

Underhåll Samma som övrig utrustning 

 
 



 

Bilaga G 3(3) 
Utvärdering 

 
Enkel förvaring             Uppfyller K/Ö?  
 
Förvaring för leksaker mm. Ja 

Ska erbjuda barn enkelt tillträde till vissa leksaker Enkel åtkomst 

Ev. komplement till isbana och arbetsyta Placering i anslutning 

Låsbara Hänglås 

Lösa skåp fastsatta på byggnad eller fristående förvaring Väggfast 

Trä eller likvärdigt Trä 

Ska vara tydligt hur man öppnar och stänger Enkelt att förstå användande 

Enkla att använda i övrigt God översikt på innehåll 

Undvika utstickande hörn i barns höjd Anpassat efter barns höjd 

Åtkomst anpassad till barns storlek Låga handtag, låga hyllor 

Normalhöjd 6 år: medelvärde: ca120 cm (+/-10 cm) Hänsyn taget 

Färg Anpassad till bakgrunden 

Godkännande, tillverkning och underhåll Luleå kommun 

 
Växtlighet, odling 
 
Utnyttja möjlighet att lära barnen om växter Möjligt 

Eventuellt ett pilträd (till kojor) Rekommenderas inte 

Blommor som barnen får plocka, inte bara prydnader Upp till personal att bestämma 

Fast plats eller flyttbara Flyttbara trälådor 

Vackert, lärorikt, prydnad Ja 

Ej giftiga/skadliga växter Upp till personalen 

För barn och vuxna Höjd kan anpassas 

Färg, utseende Möjlighet att välja själv 

Tillverkning Personal/Luleå kommun/annan 

Växter som i stort sett kan sköta sig själv efter sådd Upp till personal att bestämma 

Underhåll Personal 
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