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SÅ SKA EN BRA
SKOLGÅRD SE UT
En bra skolgård ska vara varierad och ge
utrymme för lek, rörelse, vila och lärande.
Här är några tips.

Sex saker en skolgård ska erbjuda barnen:
. Utforska höjder - klättra, hoppa och balansera.
. Uppleva hög fart - gunga, cykla och springa.
. Utforska gränser för vad som är farligt - klättervägg,

eld, is och vatten.

. Testa verktyg - tälja hugga och såga.

. Kämpa - tävla, fajtas, brottas.
. Vara själv - gömma sig, gå undan.

Kal-la:,. "GC"'plats f°r barn.c":h ""ga!"' Boverket, Movium, SLU,
.

Inspiration för utemiljön" på Helsingborgs stads skolor. ""'

l 1. Träd. Ger både svalka
l och en möjlighet till lek.
l

l 2. Uteklassrum. Skol-
l gården är också viktig för
l lärandet. Att ha lektioner
l ute och använda sig av
l skolgården ger en extra
l dimension. Kompletteras
l med pedagogiska miljöer
l för till exempel odling,
l vattenanläggning, djur eller
i energiproduktion.

l 3. Stötdämpande under.
l lag. Det finns bra alternativ

till asfalt vid lekanläggning-
l

ar. Minskar skaderisken.

4. Hängplatser. Det måste
finnas utrymme för elev-

erna att söka sig till några
avskilda delar av skolgår-
den. Det är viktigare ju
äldre eleverna är att ha en
egen hörna där de kan vara
i fred. Bra om de omgärdas
av lite grönska.

5. Både sol och skugga.
Barn behöver både sol och
skugga. Inte minst är det
viktigt att de mindre bar-
nen skyddas från stark sol.

6. Lekskulptur. Den ska
gärna vara både klättrings-,
kryp- och kanbar. Den är-
en braspänningshöjare
där barnen får testa och
definiera sina gränser.

7. Nivåskillnader. Varie-
rande terräng och vegeta-
tion kan få även en ganska
liten skolgård att kännas
både större och mer spän-
nande.

8. Små lekhus och förråd.
De är viktiga för rumsbild-
ningen och skapar vrår och
hörnor med goda klimat-
förhållanden. Kan också
fungera som avskärmare
för trafik

9. Bollplan. Kan användas
både för fotboll, basket
och annat. Bör ligga hyfsat
avskilt.

10. En miniscen. Kan

användas för spontan lek,
men också för framträdan-
den. En upphöjd trätrall
runt ett träd fungerar bra.

11. Bärbuskar. Populära
både på rasten och i un-
dervisningen. Placera dem
så de inte utsätts för hårt
slitage.

12. Skolgårdsentrén. En
grind med skolans namn
känns välkomnande

13. Varierat underlag.
Sten, grus, plattor på täng-
den och på tvären,

14. Konstnärlig utsmyck-
ning. Kan vara av profes-

sionelt konstnär, men kan ,
också skapas av eleverna.

15. Möbler. Utomhussoffor, i
breda sittrappor, hängmat- j
tor ger karaktär och många i
möjligheter. - i

l

16. Belysning. Vintrarna är i
mörka och därför behövs i
det bra belysning så att l
skolgården kan användas l
heta dagen, l

l

17. Sandlåda. En klassiker l
som egentligen är enda i
lekredskapet där barnen l
själva kan forma, l
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