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Abstract 
Play environment with purpose: A design proposal with the aim of creating an accessible play place 
for children with movement disabilities, focusing on the problems with playgrounds and 
children with movement difficulties. The purpose of this thesis is to design an 
accessible playground for children with movement disabilities. 
The theory contains essential components within information design and spatial 
design. The methods such as interview, playground observation and sketches have 
contributed to the pursuit of achieving the thesis objectives. 
 
The paper’s conclusion points out that none of the observed playgrounds are entirely 
accessible for children with movement difficulties. Entirely accessible is defined also 
by whether or not children with movement difficulties can enter the playground, for 
example with a wheel chair or whether playground equipment is inductive to play for 
children in a wheelchair. 
 
The suggested design which is presented in the paper exemplifies a playground with 
more play opportunities. It is a development which includes spatial functions to 
create a play place where children also have the opportunity to play with all of the 
other children who do not have such difficulties. 
 
 
 
Keywords: accessibility, movement disabilities, playground, spatial design, design. 
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Sammanfattning  
Lekmiljö för mening: Ett designförslag med syftet att skapa en tillgänglig lekplats för 
rörelsehindrade barn, koncentrerar sig på problematiken kring lekplatser och 
rörelsehindrade barn. Syftet med arbetet är att formge en tillgänglig lekplats för 
rörelsehindrade barn. 
Teori i uppsatsen innehåller essentiella komponenter inom informationsdesign 
rumslig gestaltning. Metoderna såsom intervju, lekplatsobservationer och skisser har 
bidragit till strävan att uppnå examensarbetets mål. 
Uppsatsens slutsats påpekar att ingen av de observerade lekplatserna är helt 
tillgängliga för rörelsehindrade barn. Med helt tillgänglig menas att lekplatsen dels går 
att tas sig in i, exempelvis med sin rullstol och dels att lekredskapen är tillgängliga 
lekmässigt för de rörelsehindrade barnen. 

Designförslaget som är framlagt i uppsatsen visar en lekplats med flera lekmöjligheter 
till rörelsehindrade barn. Det är en utveckling av bland annat rumsliga funktioner för 
att skapa en mötesplats där barn som har rörelsehinder ges möjligheter att leka med 
alla andra barn som inte har något funktionshinder. 
  
  
  
 
Nyckelord: tillgänglighet, rörelsehinder, lekplats, rumslig gestaltning, design. 
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1. Inledning 
	  
1.1 Bakgrund 
Leken är livsviktig för barns tidiga utveckling och barn leker överallt i den miljö som 
gjorts tillgänglig för dem. De kan även leka i otillgängliga miljöer. En lekmöjlighet för 
barn är naturligtvis lekplatser och med lekplatser menas sådana som uppförts och 
designats med konkreta mål och på bestämda platser. Lekplatserna är oftast 
placerade i och runt tätbebyggelse, därmed besöks lekplatserna av många barn. 
Barnen kommer till lekplatserna med sina olika bakgrunder och förutsättningar och 
just barnens förutsättningar kan sägas vara avgörande om lekplatserna är tillgängligt 
byggda eller inte. 
 
Följande examensarbete är ett samarbete med inredningsarkitektbyrån Arro Projekt 
OÜ i Estland, som uttryckte önskemålet att formge en lekplats. Bygget av lekplatsen 
påbörjades under sommaren 2014. 

 
Figur 1. En rödmarkerad cirkel på planritningen visar var lekplatsen byggs i Viimsi (Tallinn), Estland.  
Planritningen är i skala 1:500. 
 
Vid bygge av lekplatser finns regler och krav som måste följas. Lekplatser ska vara 
säkra för barn att befinna sig på och ska repareras så ofta som det behövs för att 
säkerheten ska kunna garanteras; även om det inte går att förebygga alla olyckor på 
lekplatser, går det att begränsa olyckorna (Konsumentverket, 2015). Lekredskapen 
som finns på en lekplats ska vara säkra så att ingen kommer till skada och den som 
äger lekplatsen ska varje år besikta den men samtidigt vara beredd att underhålla 
oftare om det behövs (Konsumentverket, 2015). Det kan vara att lekredskap har 
blivit skadade eller att något fel på lekredskap uppstått, när felen kan leda till dödsfall 
eller allvarliga skador för de som använder dem, måste de repareras ögonblickligen 
(Konsumentverket, 2015). Andra fel som inte kan leda till så stora konsekvenser 
måste ändå åtgärdas, exempelvis inom en månad (Konsumentverket, 2015). 



	   7	  

Om en lekplats upplevs som farlig går det att anmäla detta till konsumentvägledaren i 
den kommun man bor i, därefter går ärendet vidare inom kommunen eller till 
Konsumentverket (Konsumentverket, 2015).  
 

1.2 Problemområde 
En fråga som är särskilt viktig i detta examensarbete är den hur pass anpassade 
lekplatser är speciellt för rörelsehindrade barn. Det finns en stor mängd lekplatser 
inomhus i Sverige, detta förutom de alla lekplatser som finns utomhus (Prellwitz, 
2014). Utbudet minskar enligt Prellwitz drastiskt när man ska besöka lekplatser för 
rörelsehindrade barn. Problemområdet i detta examensarbete är att rörelsehindrade 
barn oftast blir exkluderade på de allra flesta lekplatser, där deras sociala interaktioner 
sker. Om det finns ett mindre utbud av tillgängliga lekplatser för rörelsehindrade 
barn, är frågan hur mycket dessa barn kan anses ha möjlighet till tillgänglighet på de 
parker som finns. Detta blir också huvudmotivet med det här examensarbetet. 
 
”Ett rörelsehinder kan bero på till exempel cerebral pares, reumatism, 
ryggmärgsbråck eller spasticitet, det vill säga oförmåga att kontrollera sina rörelser. 
Rörelseförmågan kan vara helt eller delvis begränsad. En del barn med rörelsehinder 
är beroende av rullstol, ett gåhjälpmedel eller något att hålla sig i” (Sveriges 
kommuner och landsting, 2006, s. 20). Rörelsehinder är ett av många 
funktionshinder, som försvårar levnadsförhållandena. En lekplats som är otillgänglig 
för de rörelsehindrade barnen signalerar att dessa barn exkluderas. Om lekplatsen är 
otillgänglig för rörelsehindrade barn och för funktionshindrade barn i övrigt, går 
dessa barn miste om det så oerhört viktiga sociala kontakterna. I det sociala 
samspelet med andra barn på lekplatser ingår olika aktiviteter och sociala regler och 
värderingar (Persson, red., 2002, s. 44).  
 
Otillgänglighet är diskriminering menar Karin Paulsson (2000, s. 86). Barn med 
funktionshinder blir enligt Paulsson inte delaktiga som alla andra barn eftersom 
hinder sätts upp på de flesta lekplatser och även i samhället i övrigt såsom när barnen 
hälsar på kamrater eller ska gå på bio (Paulsson, 2000, s. 87). Trappor och 
trottoarkanter är exempel på hinder som Paulsson nämner. Som en sammanfattande 
benämning blir tillgänglighet något som gynnar barns delaktighet. Är lekplatser inte 
tillgängliga blir barnen inte delaktiga, de blir utestängda från gemenskapen därför att 
de inte får tillgång till särskilt många aktiviteter. Tillgänglighet leder till att barnen 
omsluts i gemenskapen, otillgänglighet medför diskriminerande konsekvenser.  
   

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att åstadkomma en tillgänglig lekplats för 
rörelsehindrade barn. Detta grundas på en vetenskaplig teori och ett praktiskt 
designförslag i ett 3D program. 
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1.4 Frågeställning 
Frågeställningen är följande: 
 

• Vilka rumsliga utformningar och funktioner kan bidra till att öka 
tillgänglighet och stöd på lekplatser för rörelsehindrade barn? 

1.5 Målgrupp 
Eftersom lekplatsen är en offentlig miljö är det naturligt att barn oavsett 
funktionshinder kan vistas på lekplatsen men examensarbetet lägger fokus främst på 
barn som är rörelsehindrade. 

1.6 Avgränsningar 
Det här examensarbetet har ett mål att inkludera alla barn oberoende av vilket 
funktionshinder barn har. Barn med ett funktionshinder är ett stort område och här 
kan inte tas med alla funktionshinder. Avgränsningen går ut på att koncentrera 
arbetet på rörelsehindrade barn. Det undersöks inte kring orsakerna bakom 
rörelsehinder. Huvudsaklig inriktning blir att presentera ett designförslag för en 
lekpark för rörelsehindrade barn. 

 

2. Tidigare forskning 
	  
2.1 Två avhandlingar 
Författaren Maria Prellwitz har skrivit två avhandlingar och denna författare har även 
skrivit flera andra vetenskapliga skrifter som är av betydelse för den här uppsatsen. 
Prellwitz avhandlingar är skrivna 2001 och 2007. Avhandlingen från 2007 behandlar 
lekplatser liksom den från 2001 och den visar på svårigheterna med att lekplatserna 
görs tillgängliga och användbara för barn med funktionshinder. Fyra olika delstudier 
finns med som en bas i 2007 års avhandling. Dessa visar på fyra olika platser och 
sammanhang för att studera tillgänglighet och användbarhet i förhållande till de 
funktionshindrade barnen. Samtliga fyra delstudier har resultat som belyser att 
lekplatserna inte skapar åtkomlighet för funktionshindrade barn. Den första 
delstudien stannade arbetet upp med tillgängligheten hos kommunen, som enligt 
delstudiens resultat dels inte hade tillräckliga kunskaper eller ekonomiska resurser för 
att uppnå målet för de funktionshindrade barnen. Delstudien fokuserade på 
intervjuer med barnen själva samt deras vuxna stödpersoner, där de intervjuade alla 
påpekade att lekplatserna inte verkade vara till för andra barn än de som kan leka där 
själva. Intervjuerna förmedlade även att de intervjuade hade uppfattningen att de 
som varit med och grundat lekplatserna inte alls hade tänkt på att utforma dem även 
för barn med funktionshinder. Den andra delstudien undersökte Norrlands alla 
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lekplatser i form av en enkätundersökning. Svaret visade att bara två av över två 
tusen lekplatser uppfyllde kriterierna att kallas tillgängliga för barn med 
funktionshinder. Knappt femtio av lekplatserna kunde till viss del visa upp 
funktioner som gjorde platserna disponibla för den berörda barnmålgruppen. 
Delstudie nummer tre byggde på barnintervjuer. Barn med och utan funktionshinder 
intervjuades där barnen uppmuntrades att berätta om vad de själva ville ha att leka 
med på lekplatserna. Resultatet från delstudien upplyser om att det inte var stora 
skillnader ifråga om barnens egna önskemål, däremot blev det skillnader vad gäller att 
få barnen med funktionshinder medverkande utan för mycket vuxen assistanshjälp. 
Delstudie fyra inriktades på föräldrar till barn med funktionshinder. Svaret av 
undersökningen visade på missnöjda föräldrar, som upplevde att deras barn blev 
exkluderade i och med att lekplatserna inte fyllde samma funktioner för deras barn 
som för alla andras. Felaktigheterna som påpekades av föräldrarna var utformningen 
av lekplatserna, som gjorde att deras barn måste ha vuxen hjälp. Ett resultat av detta 
blev enligt föräldrarna att deras barn inte fick samma möjligheter som alla andra, 
tvärtemot upplevde de att barnen inte kände sig hemma där.  
 
I Persson (2002) skriver Prellwitz ett år senare och följer upp sina studier tillsammans 
med Maare Tamm och Rafael Lindqvist om kommunala lekplatsers grad av 
tillgänglighet för barn med rörelsehinder, detta i Norrland. Prellwitz lyfter fram att 
barnen med rörelsehinder behöver vara delaktiga i samhället. Det är de inte i och 
med att lekplatserna inte är tillgängliga. Lekplatserna var inte tillgängliga enligt 
Prellwitz (2002), (förutom två av 2266 undersökta lekplatser i Norrland). Svaren kom 
hon fram till via intervjuer med barn, föräldrar och de som planerade byggandet av 
lekplatserna. I intervjusvaren från de rörelsehindrade barnen själva var det uppenbart 
att det viktigaste var att de kunde ta sig fram med rullstolen. Sand stoppar exempelvis 
rullstolarna, medan plattor som underlag fungerar så mycket smidigare. Det medför 
enligt intervjusvaren både fysiska och psykiska svårigheter att de rörelsehindrade 
barnen tar emot hjälp för att kunna leka på lekplatserna. De föräldrar och personliga 
assistenter som hjälper till får svårare och svårare att hjälpa barnen ju större de blir. 
För att kunna leka på de icke anpassade eller delvis anpassade lekplatserna, måste 
föräldrar eller personliga assistenter vara med för att hjälpa till.  
Intervjusvaren bestod också av de svar som lekplatsplanerare gett. Brist på 
medvetenhet och ekonomifrågor hamnade då i centrum.  
 
Maare Tamm (2001) har också barn med rörelsehinder centralt i sitt projektarbete. 
En slutsats är att de rörelsehindrade barnen utestängs från möjligheten att leka på 
lekplatser på någorlunda samma villkor som jämnåriga (Tamm, 2001, s. 82). Just 
förlusten av sociala kontakter med jämnåriga är något som Tamm särskilt intresserat 
sig för i sin studie. Att barnen hindras från att leka på lekplatser som är anpassade för 
barn utan funktionshinder innebär stora förluster på det sociala planet. Enligt Tamm 
hindras inte barnen bara att leka på lekplatserna, själva dessa platser kan tala till 
barnen med rörelse- och funktionshinder, att de inte behöver vara med där. I så fall 
är det detsamma som att lekplatserna inte välkomnar barnen med rörelsehinder utan 
uppmanar dem att söka sig till särskilda platser, för sig själva.  
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Tamm är kritisk till att de som konstruerat lekplatserna inte har anpassade dem för 
alla barn. Detta skapar enligt nämnda författarinna attityder som förs över på såväl 
vuxna som barn.  
 
Lekplatser är ofta omgett med staket och sand är vanligt som underlag (Tamm, Skär 
och Prellwitz, 1999, s. 12). Dessa platser är helt oanpassade för de rörelse- och 
funktionshindrade barnen. Detta gäller både lekplatserna i närheten av där barnen 
bor och i deras skolmiljö (Tamm et al., s. 2). Lekplatserna beskrivs egentligen 
likadant i Lisa Skärs doktorsavhandling. Hon betonar otillgängligheten på 
lekplatserna samt lägger vikt vid att de rörelsehindrade barnen allt som oftast får en 
underordnad roll i de lekar de deltar i. Lekplatserna i sig gav enligt Skär positiva 
upplevelser för de deltagande rörelsehindrade barnen. Hennes slutsats är att hur 
mycket än de rörelsehindrade barnen än försöker, så finns det alltid fullt av olika 
hinder på lekplatserna. Sanden gick för en del av barnen att forcera sig fram på, 
samtidigt som barnen utan funktionshinder kunde förflytta sig så mycket snabbare 
(Skär, 2002, s. 37). 
 
Nic Nilsson (1987) beskriver en idé med handikaplekplatser för att locka andra barn 
dit. Dessa lekplatser ska inte ha en isolerande prägel som gör att bara de 
rörelsehindrade barnen känner sig hemma där. Det ska i stället vara en stimulerande 
lekplats med tillräckligt med utrymme eller som Nilsson kallar det, rumslighet 
(Nilsson, 1987, s. 103). Visionen med denna idé är att välkomna andra barn till de 
rörelsehindrades lekplats. På så vis kan de närma sig jämnåriga barn utan 
funktionshinder. Han omtalar England som ett land där det finns bäst möjligheter att 
finna en handikappanpassad lekplats. 
 
En bra och väl fungerande lekplats ska stimulera till en rad olika aktiviteter hos 
barnen: 
  

• rörelse- och balanslek, till exempel bollspel och klättring där 
 motoriken utvecklas, 
  

• sociala lekar och aktiviteter mellan barn och mellan barn och 
 vuxna, 
 

• vara tillgänglig för barn med nedsatt rörelse- och  
 
                      orienteringsförmåga, 
 

• locka till lekar som utvecklar barnens olika sinnen, 
 

• stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje. 
 
 (Henriksson och Castenfelt, 2009, s. 23). 
 
Denna uppräkning av essentiella faktorer som ska forma en lekplats gjordes med 
tanken att även rörelsehindrade barn var inkluderade. Punkterna är en uppmaning 
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och medvetengörande till dem som planerar och bygger lekplatser, att de ska tänka 
på alla barn när de gör lekplatserna. Nilsson (1987) är inne på liknande tankegångar i 
sitt resonemang om att skapa lekmiljöer för alla barn. Här nämns handikappade, 
rörelsehindrade och blinda barn (Nilsson, 1987, s. 100). Han är viktig med att 
lekplatserna ska vara anpassade till alla barn, samtidigt som han är medveten om att 
varje del av lekplatsen inte kan vara anpassade för alla. Det ska alltså finnas sektioner 
för alla. För de rörelsehindrade barnens del är det ett första välkomnandet för dem 
att de kan ta sig in i parken med sina rullstolar. Plattor eller liknade materialval som 
underlag i ingången till parken blir då essentiellt.  
 

3. Teori 
	  
3.1 Val av teorier 
”En teori är en uppsättning antaganden och påståenden som ordnar och förklarar 
företeelser” (Harboe, 2013, s. 87). Harboe berättar vidare att när man försöker 
förklara begreppet teori, är det den första som försöker klargöra kontexten som 
annars skulle vara oförståndiga och ofattbara (ibid). I detta examensarbete har gjorts 
val av teorier som ses väsentliga i programmet Informationsdesign med inriktning 
rumslig gestaltning. 
	  
3.2 Informationsdesign och Wayfinding 
Informationsdesign är inte ett nytt begrepp, men popularitet kring ämnet har växt 
med åren (Passini i Jacobson, 2000, s. 83). Vad innebär informationsdesign och 
varför är det så viktigt i dagens läge? Ett sätt att definiera informationsdesign föreslår 
Romedi Passini genom följande: en kommunikation med hjälp av ord, bild, tabeller, 
diagram, kartor, piktogram och även animation (Passini i Jacobson, 2000, s. 84). Han 
betonar att syftet med det nya designområdet är att hjälpa människor att hitta sina 
vägar i komplexa situationer och miljöer (Ibid). 
 
En av informationsdesigns favoritmetoder är wayfinding	   (Jakobsson, 2000, s. 5). 
Wayfindings grundidé, enligt Passini fokuserar på att lösa problem, som innehåller 
tre viktiga processer: ta ett beslut och utveckla en plan hur man ska nå sin 
destination; utförandet av beslut där man transformerar en plan för sin handling; 
uppfattning och kognition som innebär nödvändig information för att fullgöra sina 
beslut (Passini i Jacobson, 2000, s. 88). 
 
Wayfindingsprocessen i sig innehåller två steg: planeringsstadiet och utförandet och 
Per Mollerup föreslår en beskrivning om wayfinding tillsammans med wayshowing, 
där båda går hand i hand och är beroende av varandra (Mollerup, 2013, s. 22). 
Författaren berättar hur wayshowing kan underlätta wayfindingstrategier med hjälp 
av rätt sätt att leverera wayshowing (Ibid). Dessa nio wayfindingstrategier är 
nästkommande: Track following – där man följer efter olika tecken, linjer eller spår; 
Route following – man följer efter en plan, karta; Educated seeking – här kan man 
använda egna tidigare kunskaper; Inference – där man kan använda strukturella 
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egenskaper t ex gatu- och husnummer; Screening – som innebär systematisk sökning 
av destinationer eller ledtrådar; Aiming – visuell inriktning; Map reading – 
användning av bärbara kartor eller liknande; Compassing – användning av kompass, t 
ex omgivningen; Social navigation – här kan man lära sig av andra människors 
initiativ (Mollerup, 2013, s. 26-38).  
Wayshowing-wayfinding kan uppkomma i vilket designområde som helst och i detta 
examensarbete är det mycket essentiellt att benämna dessa punkter och strategier 
som beskrivits ovan. 
 
3.3 Rumslighet 
När man talar om rumslighet är det grundläggande att beskriva vad det är. En fysisk 
rumslighet enligt Rudolf Arnheim är en utvidgning av materiella delar eller fält som 
gränsar till varandra, t ex jordens landskap och stenar som gränsar till vatten och luft 
(Arnheim, 2009, s. 10). Genom spatiala volymer rör vi oss, ser former och hör ljud. 
Dessa visuella former och skalor är beroende av spatiala begränsningar som är 
definierade av formelement (Ching, 2007, s. 94). Ching kategoriserar fyra horisontella 
element som kan vara till hjälp för att definiera space eller rumslighet: grundplan - ett 
horisontellt plan, vilket ligger som en figur på en kontrasterande bakgrund och det 
kan avgränsas som en enkel rumslig yta; upphöjt grundplan – ett horisontellt upphöjt 
plan, som skapar vertikala ytor vilket i sig förstärker avstånd mellan området och den 
kringliggande marken; nedsänkt grundplan – ett horisontellt nedsänkt plan, som kan 
definieras såsom en vertikalt nedsänkt yta som formar en spatial volym samt ett plan 
som finns uppe i luften och kan beskrivas som ett horisontellt plan som förstärker 
rumslighet mellan sig själv och markytan (Ching, 2007, s. 103). 
 
3.4 Rörelse 
Eftersom vi människor med tiden rör oss genom sekvenser av rumsligheter, upplever 
vi rum i en relation i samverkan med vad vi har varit med om och vart vi ska (Ching, 
2007, s. 240). Ching talar i denna kontext om olika sätt hur människorna rör sig och 
detta examensarbete undersöker lite närmare en formning av vägen (configuration of 
the path) (Ching, 2007, s. 241). Vid korsningar av olika banor finns det alltid ett 
moment där man ska fatta ett beslut. Följd och skala av varje bana kan hjälpa att 
urskilja mellan stora och små vägar. Form och skala av banor ska alltid förmedla 
funktionell och symbolisk olikhet mellan offentliga och privata platser (Ching, 2007, 
s. 264). Sättet en bana är formad på kan förstärka den spatiala helheten genom att t 
ex låta ett mönster löpa parallellt (Ibid). 
	  
3.5 Färg 
”Färgens uppgift är att göra världen ännu mera synlig. Även om färgseendet 
fysiologiskt fungerar på samma sätt hos alla människor – med undantaget 
färgblindhet – så ser vi färger olika. Avsikt, erfarenhet och förväntan påverkar det vi 
ser” (Nilsson, 2004, s. 10-11). Färg kan för det mesta förknippas med ett särskilt 
objekt men man kan uppleva det utan medium (Fridell Anter, 2006, s. 141). Fridell 
Anter relaterar upplevelsemoment med färg på en viss plats som något som man kan 
skildra ifrån platsen och föremål (Ibid). Färg såsom en form och en textur är ärvd 
visuell egenskap och vi är omgivna av färg (Ching, 2005, s. 105). Flera studier visar 



	   13	  

att barn föredrar starka färger, framför allt röd färg och andra starka kulörer för att 
de reagerar mer impulsivt inför dessa färger (Bergström, 2007, s. 42). Därmed har 
just det varit en utgångspunkt när det gäller färgvalet av lekplatsen.  

4. Metod 
	  
4.1 Metodval  
Intervju är en metod som har sina fördelar i bland annat att det inte kräver några 
större resurser. ”Intervjuer kräver bara en enkel utrustning och bygger på den 
konversationsfärdighet forskaren redan har” (Denscombe, 2009, s. 267). Denscombe 
framhåller även den stora vinsten med att använda intervju som metod med att 
intervjun ger ett djup och en riklig information i det ämne som intervjun avser. Valet 
av intervju till detta examensarbete blev naturligt att använda i uppstarten av 
insamlandet av data. Orsaken till att ha intervjun först är att höra vad den intervjuade 
hade att säga om lekplatsers tillgänglighet för rörelsehindrade barn. Den forskning 
som tas upp i den tidigare forskningen och i litteraturgenomgången ovan visar att 
intervjuer genomgående ger liknande resultat vad gäller rörelsehindrade barns 
vistelser och upplevelser på svenska lekplatser. Av den anledningen gjordes endast en 
intervju.  
 
Den kvalitativa intervjun som gjordes är semistrukturerad. En semistrukturerad 
intervju ligger någonstans mittemellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju. 
Den semistrukturerade intervjun utgår liksom den strukturerade ifrån en förberedd 
frågelista och intervjuaren följer denna lista av frågor under intervjun (Denscombe, 
2009, s. 234). På samma gång som intervjuaren har denna struktur finns också en 
flexibilitet och öppenhet där den intervjuade får möjlighet att utveckla de frågor som 
ställs (Denscombe, 2009, s. 234-235). Denscombe beskriver fördelarna med den 
personliga intervjun. Förutom att den inte är resurskrävande och kontrollerbar i och 
med att det bara är en person som intervjuas, har den en styrka i att vara lätt att 
skriva ut eftersom det bara är en röst att hålla reda på (Denscombe, 2009, s. 235). En 
av nackdelarna med att använda intervju som metod är att den inte alltid är tillförlitlig 
i tillräckligt hög grad, dessutom innefattar inte intervjun det som görs, utan bara det 
som den intervjuade säger (Denscombe, 2009, s. 269). I det här fallet blir den enda 
intervjun något av en expertintervju, med en person som har kvalificerad information 
i det aktuella ämnet. Att det är en expertintervju stärker tillförlitligheten. 
 
Metodvalet gick efter expertintervjun vidare med observationer av olika lekplatser i 
flera olika kommuner. Observationerna är mer omfattande än intervjun. Syftet med 
observationerna av lekplatserna är att få en så bred inblick som möjligt beträffande 
hur pass tillgängliga lekplatserna är. Valet av kommuner gjordes med hänsyn till 
geografisk närhet, d v s kommunerna låg bredvid varandra.  
 
Observation används sällan som en ensam insamlingsmetod, den kombineras ofta 
med intervjuer och andra metoder (Harboe, 2013, s. 77). En stor fördel med att 
kombinera observation med intervju är att det är många som gjort det förut. Det är 
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en bevisat erkänd väg att gå i ett forskningsprojekt. En annan fördel med observation 
som metod är den direkta kontakten som forskaren får med det som observeras 
(Denscombe, 2009, s. 271). Observationen sker direkt på lekplatserna. Genom att 
åka till lekplatserna i de olika kommunerna skedde observationerna där på plats. För 
att undvika att observationer ska bli för likartade forskare emellan och för att alltför 
liknande iakttagelser blir gjorda, går det att använda sig av observationsscheman 
(Denscombe, 2009, s. 274). Dessa scheman ska enligt Denscombe bli resultatet av en 
systematisk observation. På olika lekplatser går det att observera många olika saker. 
En avgränsning blir att observationsschemat består av sju punkter och att 
observationerna innefattar sju lekplatser.  
 
 
4.2 Skisser 
Det ska även användas skisser, som visualiseringsmetod.	  Det har sin fördel med att 
man kan skissa nästan när som helst och utveckla sina tankar vidare till oändliga 
idéer. Som Bo Bergström uttrycker är det bäst att låta handen arbeta och sätta igång 
blyertspennan och ta initiativ (Bergström, 2009, s. 116). 
 
 
4.3 Tillvägagångssätt och urval 
En landskapsingenjör i Eskilstuna kommun kontaktades för intervju. Personen har 
bland annat ritat den enda tillgängliga lekplatsen i Eskilstuna kommun 
(Rothoffsparken) för funktionshindrade barn och även med inriktning för barn med 
rörelsehinder. Syftet med att kontakta kommuner var att få insyn i var det fanns 
lekplatser som var tillgängliga för rörelsehindrade barn. Eskilstuna, Strängnäs, 
Västerås, Katrineholm, Örebro, Linköping, Norrköping, Köping, Arboga, 
Hallstahammar och Surahammar kontaktades. En del av kommunerna svarade 
snabbt att lekplatserna i deras kommun inte var tillgängliga för de rörelsehindrade 
barnen. Därför blev inte alla uppräknade kommuner besökta för observationer. Som 
tidigare nämnts blev det en avgränsning till sju lekplatsobservationer. Valet föll på tre 
lekplatser vardera i Eskilstuna och Västerås samt en lekplats i Linköping. I Linköping 
gjordes även några ytterligare observationer av andra lekplatser. Resultatet av dessa 
observationer tas inte med här p g a utrymmesskäl.  
 
 
4.4 Etiska aspekter 
Etiska aspekter beskrivs i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2014). Där 
beskrivs bland annat att den person som ska intervjuas ska bli informerad om att 
samtycka till intervjun och att intervjumaterialet inte kommer att användas till något 
annat än till forskningssyftet. Den person som intervjuades gav sitt samtycke till att 
bli intervjuad och att intervjun spelades in på band. Före intervjun gjordes klart med 
den intervjuade att personen kunde avbryta intervjun närhelst hon ville. Denna 
person gav tillåtelse att hennes namn kunde offentliggöras och att det hon svarade 
under intervjun kunde publiceras. Materialet från intervjun har förvarats säkert och 
kommer bara att användas i detta examensarbete och inte till något annat. Vid 
observationerna av lekplatserna togs bilder. Med tanke på etiska aspekter är det inte 
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med några människor på bilderna, därmed behövs inte heller någon tillfrågas om att 
vara med på de bilder som tagits.   

5. Resultat 
 
5.1 Intervju med en landskapsingenjör på Eskilstuna kommun 
 
5.1.1 Rothoffsparken 
Intervjun startade med att landskapsingenjören Hanna Nordin fick en fråga om det 
finns lekplatser som är tillgängliga för funktionshindrade barn i Eskilstuna kommun. 
Landskapsingenjören arbetar på parkavdelningen, vilken förvaltar 95 lekplatser. Då 
räknas inte Torshälla med och inte heller lekplatser på skolgårdar eller förskolor. 
Rothoffsparken, den nya versionen av den parken, byggdes om under 2013. Denna 
park blev den första som blev tillgänglig i Eskilstuna för funktionshindrade barn. 
Tidigare fanns det grus med ramper i Rothoffsparken, vilket gjorde att parken inte 
blev tillgänglig. En del lekutrustning fanns som kunde användas av 
funktionshindrade barn medan andra saker var svårare att använda. Parkens läge har 
alltid varit bra vid ån, den har varit populär även tidigare. Populariteten medförde 
mycket slitage. När man såg att parken blev mer och mer sliten, bestämdes det att 
den skulle rustas upp och byggas om helt. Parken fick en helt annan planlösning och 
helt andra lekredskap. Vid uppförandet av den nya Rothoffsparken var det fokus på 
tillgängligheten för alla barn. Landskapsingenjören kunde se att det blev en park med 
en hög tillgänglighet. Det blev ett lekhus med trappa, som var anpassat för barn som 
har svårt att gå. Självfallet fungerar detta inte för barn som sitter i rullstol. Därmed 
bestämde beslutsfattarna sig för att ha massor av lekmöjligheter på marken. På 
markdelen i parken kan man fortfarande vara med i leken och åka med rullstolen där. 
Under rutschkanan finns det ett litet låtsaskök. Det skottas inte på vintern på några 
lekplatser, vilket gör det svårare under vintertid. Lekplatser som innehåller sand 
fryser. Under snön finns det sand, när allt blir hårdfruset lever lekplatsen inte riktigt 
upp till kriterierna som gör att den håller en god standard. Barnen kan få ont i 
fötterna. 
  
5.1.2 Rörelsehindrade barn i Eskilstuna 
Intervjun går vidare och samtalet går över i att tala om rörelsehindrade barn. 
Landskapsingenjören Hanna Nordin har haft kontakt med olika föreningar, bland 
annat med rörelsehindrade barn. Själv hade Hanna Nordin inte haft så mycket 
kontakt med dessa barn men hon vet att det finns en måndagsgrupp och de håller på 
med olika typer av sporter där deltagarna främst är rullstolsburna. Munktellarenan är 
platsen för dessa aktiviteter för yngre barn upp till tolv år. På frågan om målet med 
aktiviteterna främst var lek eller rehabilitering svarade Hanna Nordin att det mest är 
sporten de utövar och att gemenskapen är viktig. Hanna Nordin nämner vidare en 
rehabilitering som finns i Eskilstuna för rörelsehindrade barn. Denna grupp använder 
Rothoffsparken som plats för att öva och ibland lägga ett barn i en kompisgunga. 
  
Samtalet fortsätter kring hur barnen leker och om de behöver hjälp av vuxna eller 
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personliga assistenter. Hanna Nordin svarar att det är väldigt individuellt och att 
åldern spelar stor roll. I Rothoffsparken finns det t ex en studsmatta som har en 
ramp nedtill i gummi som används som studsmatta. Det är väldigt lätt att komma ner 
från studsmattan till marken. Det barnet behöver vid detta tillfälle är någon som står 
bredvid och hoppar så att barnet som exempelvis sitter i en rullstol också kan hoppa 
där. Det kan även vara något annat barn som man träffar på lekplatsen eller en 
vuxen, en annan person. Denna studsmatta används mest av barn utan 
funktionshinder. Det finns även en rullstolskarusell. Karusellen är svår att snurra på 
själv. Det behövs någon som springer och gör fart, detta kan utföras av såväl barn 
som vuxen. På karusellen finns det en plats för att rullstolsbarn och även plats för 
andra barn som kan vara med där, stående bredvid. Karusellen rymmer många barn, 
är ingen rullstol där ryms det än fler. Det finns även en sandlåda med ett bord. Här 
kan rörelsehindrade barn som sitter i rullstol leka själv utan någon hjälp. 
 
  
5.1.3 Möjligheter för funktionshindrade barn i Eskilstuna 
Det som är mest populärt på lekplatserna är enligt landskapsingenjören lekaktiviteter 
som inte är anpassat för rullstol. I Rothoffsparken är studsmattan det mest populära. 
På invigningsdagen för parken var det en pojke som satt i rullstol som fick klippa 
invigningsbandet. Denne pojke testade både studsmatta och olika lekar och även 
jeepbilen. In i jeepbilen behövde han sin mammas hjälp. Hans assistent hjälpte 
honom att vicka på jeepen. Vidare blev barn tillfrågade om vad som var det mest 
populära. Barnen kunde bland annat få ett papper för att kryssa i det de tyckte bäst 
om. 
  
Det har enligt landskapsingenjören Hanna Nordin inte kommit in några önskemål 
eller klagomål från föräldrar kring lekmöjligheter för sina barn i parkerna. Under den 
tidsperiod på tre år som Hanna Nordin arbetat har det inte ens kommit in önskemål, 
vilket hon hade uppskattat att få in. Om önskemål kommer in finns det möjligheter i 
det område där man bor, att kommunen byter ut vissa sitsar, t ex gungsitsar mot 
vanliga däcksitsar och till en ryggstol. Landskapsingenjören säger att det skulle vara 
kul om fler kunde vara aktiva att kontakta kommunen. Detta skulle dessutom skapa 
fler möjligheter för alla barn. Dessa sitsar är populära hos alla barn. 
  
Landskapsingenjören Hanna Nordin får frågan om det syns funktionshindrade barn 
på lekplatserna. Hanna Nordin svarar att det tveklöst är ovanligt. Hon har själv aldrig 
sett någon som sitter i rullstol och som vistas på någon lekplats. Hon menar att vissa 
handikapp syns mycket. Det finns ingen statistik över hur många barn som sitter i 
rullstol och som vistas på lekplatser. 
  
En följdfråga i intervjun blev att fråga landskapsingenjören om det är någon idé alls 
att gå till en lekplats i Eskilstuna och försöka leka där. Hanna Nordins svar är 
positivt, förutom Rothoffsparken finns Rinmansparken med dess stora ytor. Där är 
gångarna packade och lättframkomliga. Det finns gummiasfalt där i Rinmansparken, 
det finns gummiytor och en kompisgunga som är bra. Allt är inte anpassat för 
funktionshindrade barn där. Det finns ett musikstaket som man kan röra vid eller slå 
på. Förutom Rinmansparken finns även ett bra underlag i Nyforsparken. Där finns 
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det också gummiasfalt. Det är lätt att ta sig fram i Nyforsparken. 
Angående Eskilstunas största och populäraste lekplats Leo´s Lekland har Hanna 
Nordin inte undersökt om denna stora lekplats är tillgänglig för funktionshindrade 
barn. Det hon vet är att allt inte är anpassat. 
  
Hanna Nordin har i sin roll som landskapsingenjör fått uppdraget att forma 
Rothoffsparken. Hon har med sig sina erfarenheter och kunskaper därifrån. Hanna 
Nordin träffade ordföranden från RBU och SFB, två ledande organisationer i Sverige 
för rörelsehindrade barn och ungdomar. Organisationerna är till för 
funktionshindrade barn och är öppen för vuxna som har ett barnasinne. Dessa två 
organisationer hade Hanna Nordin som referenser i parkutformningen och härifrån 
har hon fått många kloka tips. Under hösten 2012 påbörjades skissarbetet, själva 
gestaltningen på gummiytan gjordes till juni 2013, då även invigningen blev av. En 
utvärdering gjordes, där barn fick prata och säga vad de tyckte mest om, dagmammor 
och förskolor fick också säga sitt.  
   
Avslutningsvis anmärker landskapsingenjören Hanna Nordin på att de arbetar på 
tillgängligheten på lekplatser. Så fort något ska göras försöker man tänka in 
tillgängligheter, man försöker ha med varje lekplats så långt det går i tankarna om 
ombyggnation och förbättring. Något som inte är möjligt i dagsläget är att lägga 
gummiasfalt till alla de 95 lekplatserna. Däremot kan man se till att lekplatser har 
närhet till gångstråk. På så sätt kan rullstolsredskap vara nära vägen och kunna ta sig 
in på lekplatserna. Vid sandlådor är det ett mål att det ska vara lätt att sitta med och 
leka där för de rörelsehindrade barnen. 
 
 
 
5.2 Sammanfattning 
Landskapsingenjören intervjuades med syftet att få veta mer om de lekplatser i 
Eskilstuna som är tillgängliga för funktionshindrade barn speciellt för 
rörelsehindrade barn. Resultatet av intervjun visar att det är tre lekplatser som räknas 
som tillgängliga. Rothoffsparken blev enligt Hanna Nordin tillgänglig i hög grad. 
Tillgängligheten blir synlig på markdelen av lekplatsen, lekhuset är det lekmoment 
som inte ingår i tillgängligheten för de rörelsehindrade barnen i rullstol. På marken 
kan barnen rulla i rullstolen och röra sig fram och vara delaktiga. De rörelsehindrade 
barnen kan dessutom använda sig av kompisgungan och av rullstolskarusellen. Även 
den för alla barn populära studsmattan är tillgänglig via en ramp och om det 
rörelsehindrade barnet får hjälp av någon kompis som står bredvid och hoppar. 
Sandlådan är anpassad med ett bakbord. I Rothoffsparken underlättar gummiasfalten 
framkomligheten på marken på ett mycket bra sätt. Samma underlag förbättrar 
tillgängligheten i Nyforsparken och Rinmansparken. Rinmansparken är stor och har 
en kompisgunga. 
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6. Observationer av lekplatser i olika kommuner 
Utifrån Denscombe (2009) om att använda sig av observationsscheman har här 
framställts ett sådant. Schemat består av sju faktorer. De sju faktorerna är storlek på 
lekplatsen, dess skick, innehåll, en beskrivning av lekplatsen, grad av tillgänglighet för 
rörelsehindrade barn, det som är för- och nackdelar med lekplatsen.  
 
Plats, tid Storlek Skick Innehåll Beskrivning Grad 

tillgänglighet 
Fördelar Nackdelar 

Innerstaden 
Trädgårdsföreningen 
(06-09-2014) 

Stor Ny Många 
lekmöjligheter 

Se nedan Medel Många 
aktiviteter 

Sandytor, 
träkanter 

Rothoffsparken 
(13-09-2014) 

Liten Ny Många  Hög Tillgänglig 
mark 

Lekhus, bil 
svårtillgängliga 

Rinmansparken 
(13-09-2014) 

Medel Ny Många   Medel Tillgänglig 
mark 

Lite 
lekredskap 
tillgängliga 

Nyforsparken 
(13-09-2014) 

Medel Ny Många  Medel Tillgänglig 
mark 

Lite 
lekredskap 
tillgängliga 

Djäkneberget 
(24-08-2014) 

Liten Ny Medel  Låg Tar sig in 
på 
lekplatsen 

Uppförsbacke 
till lekplatsen 

Lögarängen 
(24-08-2014) 

Medel Bra 
skick 

Få 
lekmöjligheter 

 Låg Omges av 
badplats 

Lite 
lekredskap 
tillgängliga 

Utanbyparken 
(24-08-2014) 

Medel Bra 
skick 

Medel  Medel Tillgänglig 
mark 

För lite 
lekredskap 

 
 
 
6.1 Lekplats 1 Linköping, Innerstaden Trädgårdsföreningen 
Stadslekplats  
Mycket stor lekplats, skick: nytt, innehåll: två stora entréer, trädgården har designats 
så att lekparken och trädgården ligger på samma yta, det är en lekpark och samtidigt 
en trädgård, det finns lekar för alla barn och åldrar. Samtidigt uppträder det 
gummiunderlag på ett flertal ställen i parken som möjliggör deltagande för 
funktionshindrade att ta sig fram, parken har olika sektioner och lekområden och på 
gummiunderlaget finns lekmöjligheter för de mindre. Det figurerar sandlådor som 
har bakbord i varierad höjd som befinner sig under tak. Det finns bristfälliga 
möjligheter att ta sig fram till sandlådeleken för funktionshindrade. En konstgräsplan 
existerar på lekytan. Hög grad av tillgänglighet på hela lekplatsen förutom i 
gungområdet, där markområdet är sand och där gungområdet är omgivet av 
träkanter som gör det mycket svårframkomligt. Hela ytan är av sand vilket inte gör 
området tillgängligt för funktionshindrade. Sandbeläggningen vid gungytorna och 
träkanterna är nackdelar i parken för funktionshindrade, fördelar med parken är att 
det finns många lekmöjligheter för alla åldrar och även för rörelsehindrade. En stor 
del av parken är mycket tillgänglig, bland annat genom att stora ytor är täckta av 
gummi.  
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  Figurer 2-3. Linköping, Stadslekplats. Vy mot lekhus och gungytor.                                                                              

 
6.2 Lekplats 2 Eskilstuna, Rothoffsparken  
Liten och mycket ny lekplats, som är ombyggd och invigd i juni 2013. Hela lekparken 
är täckt av gummiunderlag. Det finns gungor varav en lite kompisgunga, två vanliga 
gungor, en gunga med ryggstöd och en småbarnsgunga. En mindre karusell finns 
som är tillgänglig för rörelsehindrade barn genom att den är omgiven av en ramp. 
Rampen möjliggör att den som är rörelsehindrad lättare kan ta sig in i karusellen. Tar 
man in en rullstol i karusellen måste dock en person, barn eller vuxen, stå utanför 
karusellen och snurra den. Det finns ett mindre lekhus där rörelsehindrade kan röra 
sig under och bredvid huset med diverse lekaktiviteter. På väggarna under huset finns 
två rör mitt emot varandra där som man kan kommunicera med varandra genom. 
Upp i huset tar sig inte den som har rullstol. Trappan upp är ganska brant, den andra 
möjligheten att ta sig upp är via klätterväggen. En hoppmatta eller hoppramp finns. 
Den är tillgänglig till att befinna sig med rullstol bredvid och runtom. Det går att ta 
sig ner på hoppmattan med rullstol, sedan behöver troligen det rörelsehindrade 
barnet hjälp för att ta sig därifrån. I närheten av hoppmattan står en bil som inte är 
tillgänglig. Den är upphöjd över marken med runda spiraler och ett rörelsehindrat 
barn måste ha hjälp att ta sig upp i bilen och ner därifrån. Några tredimensionella 
figurer är placerade på Rothoffsparken, de är i samma färg som markytan och det gör 
det även svårare för icke rörelsehindrade barn och även vuxna att lägga märke till 
dem som kan resulteras med att snubbla. Det skulle hjälpas om 3D figurer skulle vara 
i kontrastfärg med markbeläggning. Sandlådan har två bakbord i två olika höjder som 
gör det lättare för rörelsehindrade barn att nå sig fram till sandlådan. 
Fördelen med parken är att hela ytan är täck med gummiasfalt som gör det lättare för 
rörelsehindrade barn att köra runt. Sandlådan, karusellen, gungan är anpassbara och 
tillgängliga. Hopprampen är delvis anpassad d v s det är lättare att placera sig på en 
ramp men det blir svårare att ta sig ur rampen om man till ex är ensam och sitter i 
rullstol på grund av att det är så djup in i marken. Rutschkana är inte anpassad för 
rörelsehindrade barn för att det inte finns någon möjlighet att ta sig in i rutschkanan.  
Under rutschkanan finns det lekmöjligheter på väggar.
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Figurer 4-5. Eskilstuna, Rothoffsparken. Vy mot två anpassbara sandbord och en tillgänglig karusell.                                                                      
 

6.3 Lekplats 3 Eskilstuna, Rinmansparken  
Medelstor park som är relativt nytt skick varav belysningen bara är en månad 
gammal. Hårt underlag med lite grus, som är lätt att ta sig fram på. Dessutom delar 
som är av gummiasfalt. Ett klättertorn, som barnen klättrar upp i själva. Detta blir 
mycket svårt för en funktionshindrad att ta sig upp i. En annan klättermöjlighet är ett 
trämonument, som egentligen vuxna kan klättra bättre i än barn. Vattenlek bredvid 
trämonumentet via en vattenränna. Vattnet kan pumpas ut via en pump, som är 
placerad en dryg meter upphöjt över marken. Barn kan klättra dit på egen hand. En 
annan upphöjd rundel står också vid vattenleken, på vilken man kan starta vattnet 
genom att klättra upp och trycka uppepå. Vattenleken inbjuder till att barn 
samarbetar. Centralt i lekparken finns en lång träramp (en stig av trä), som leder till 
kompisgungan. Trärampen är tillräckligt bred för att det ska vara enkelt att ta sig 
fram där via rullstol. En balansplatta, där barn kan klättra upp och balansera på. Två 
klusterkonstruktioner som är ämnade att klättra upp på. Balansplattor som är 
upphöjda endast några decimeter från marken. Barnen går runt på dessa 
balansplattor. Balansplattorna är rörliga medan fyra fasta upphöjda punkter finns i 
kanterna av dessa balansplattor. En metallkonstruktion där man kan leka eller rulla 
under. En balansring som är tänkt att sitta, ligga eller stå på medan den snurrar runt. 
Ytterligare en snurrlek intill är en upphöjd anordning som barnen dels kan sitta eller 
stå på och hålla i sig medan den snurrar runt. Barnen kan även klättra upp ett par 
meter längre upp. 
Lekplatsen är markmässigt bra anpassad eftersom rörelsehindrade kan ta sig fram 
överallt på marken. En annan fråga uppstår gällande att alla lekdelar i parken inte är 
anpassade. Nästan allt fordrar klätterförmåga, vilket gör parken lite anpassad 
lekmässigt. 
En stor fördel är att parken är ganska stor och att det främjar rörelsehindrades 
förmåga att ta sig runt. Detta kan ge leklust av att bara åka runt med rullstol och 
uppleva att man är delaktig i leken. Nackdelar med parken för rörelsehindrade är att 
barnen behöver hjälp på nästan alla lekområden. De tar sig inte upp själv.  
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Figurer 6-7. Eskilstuna, Rinmansparken. Vy mot lekplatsen och trärampen. 
  
  
6.4 Lekplats 4 Eskilstuna, Nyforsparken  
Medelstor park som är i bra skick eftersom allt i parken är relativt nytt med nya 
lekredskap. En linbana där barnen sätter sig på en liten sits och åker iväg i en liten 
nedförsbacke. Underlaget under linbanan är att hårt grus och lite gräs, vilket gör det 
möjligt för den som är rörelsehindrad att vara med där. Annars är hela lekplatsen, 
förutom gräsytorna i det lilla skogspartiet som delvis omger den, täckt av 
gummiunderlag. Två gungor finns, varav en är för småbarn. En liten sandlåda. Ett 
litet hus som är lite upphöjt över marken. Ett mindre klättertorn där barnen klättrar 
upp via en sluttande klättervägg. Under tornet går det att ställa sig och leka. En 
konstgräsplan för fotboll och basket eller att bara springa runt på.  
   

  
  Figurer 8-9. Eskilstuna, Nyforsparken. Vy mot lekytan och sandlådan med lekbordet. 

 
6.5 Lekplats 5 Västerås, Djäkneberget  
En liten lekplats som är relativt ny med fräscha lekredskap. In på lekplatsen leder en 
längre träramp, med tillräcklig plats för en rullstol. Hårt grusunderlag dominerar och 
det finns lite gummiunderlag, plattor. En rymlig klätterborg med tillhörande 
rutschkana, där det även finns en övergång där barnen kan gå över och balansera 
dryga metern över marken. Det förekommer en rörrutschkana på lekytan, tre små 
trähus och två djurskulpturer går att klättra på. Gungor är med sandunderlag. 
Lekplatsen är omgiven av skog på ena sidan och en stor gräsyta som leder mot 
Djäknebergets café. Att ta sig till den här lekplatsen kan innebära vissa svårigheter, i 
alla fall om man tar sig dit via en ganska brant och långt uppförsbacke. Lekplatsen är 
till viss del tillgänglig eftersom det går att ta sig in på trärampen. Inne på själva 
lekplatsen är det egentligen bara småhusen som delvis är anpassat för ett 
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rörelsehindrat barn. I och med att lekplatsen är lite anpassad för rörelsehindrade blir 
det mycket minus. Gungorna har bara sandunderlag, klätterborgen kan knappast alls 
användas av ett rörelsehindrat barn, inte heller djurskulpturerna eller rörrutschkanan 
är tillgängliga. Ett plus blir det för trärampen, som dock är nästan det enda som ett 
rörelsehindrat barn kan göra här.  

  
 Figurer 10-11. Västerås, Djäkneberget. Vy mot trähus och rörrutschkanan. 

 
6.6 Lekplats 6 Västerås, Lögarängen  
En medelstor lekplats som är relativt nytt. Lekplatsen ger en känsla av naturen. Det 
finns mycket trämaterial och underlag är hårt till halvmjukt grus. En sittbänk med 
tillhörande bord gör det möjligt att en rörelsehindrad äter vid detta bord. En 
sandlåda som det är möjligt att ta sig in på eftersom träkanten inte är så hög. Ett litet 
blomformat bord står ensamt i sandlådan. Det förekommer en högre klätterställning 
i trä samt ett balansnät i mittdelen av denna klättertställning. Samtidigt finns det ett 
nät att klättra upp i och hålla balansen på och en rörrutschkana som är fast i en 
träställning, där man klättra på olika våningar. En liten balansrundel i metall som 
ligger ned. Det finns två gungor som är fastsatta i ett rep och gungställningen liknar 
en linbana men man kan använda det mer som en vanlig gunga fram och tillbaka. En 
liten rutschkana där man i slutet landar i sanden figurerar. Lekplatsen är tillgänglig på 
det sättet att rörelsehindrade barn kan ta sig in där. Sandlådan ger inga vidare 
lekmöjligheter i en rullstol. Det är likadant med de andra lekredskapen, som gör det 
mycket svårt för ett rörelsehindrat barn att delta i lekar där. En fördel med lekplatsen 
är att barn enkelt tar sig in där. Dessutom omges lekplatsen av badplats och ett större 
gräsområde. Nackdelar är att lekplatsen inte är tillgänglig för lek för rörelsehindrade 
barn mer än att de kan sig in i på lekplatsen.  
 

  
 Figurer 12-13. Lekplats Lögarängen i Västerås. Vy mot sandlådan och mot lekattraktionen. 
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6.7 Lekplats 7 Västerås, Utanbyparken  
Lekytan är medelstor och gammal med äldre lekredskap. Träramper leder till två 
trälekhus som gör det möjligt att ta sig in i med rullstol. Övrigt markunderlag på 
lekplatsen är hårt grus. Ett lekområde är kompisgungan, som har ett markunderlag 
täckt av sand samtidigt finns det en annan gunga även bredvid. En djurstaty som det 
går att klättra upp på. Några träbänkar och träbord. En liten sandbox med lite sand i. 
Tillhörande bakbord vilket underlättar för rörelsehindrade barn att vara deltagande i 
leken. En gräsyta och tre vertikala lekstockar, som gör det möjligt att klättra på. Två 
stockar ligger på marken och en stock fungerar som ett bord. Det existerar även ett 
ytterligare stenhjärta och trädjur på marken samt en gunga med sittstöd.  
 

  
  Figurer 14-15. Västerås, Utanbyparken. Vy mot sandlådan med bakbord och trälekhus med trärampen.                                                                           

 
6.8 Sammanfattning 
Innerstadens lekplats i Linköping är delvis tillgänglig, det finns inte framkomlighet på 
marken överallt bland lekmaterialen. Många markytor är dock täckta av gummi och 
det finns ett större antal lekmöjligheter, även för rörelsehindrade barn. 
Observationen av Rothoffsparken har i detta arbete visat att markdelen är helt 
tillgänglig för rörelsehindrade barn. Gummiunderlaget ger de bästa förutsättningar 
för den som sitter i rullstol att ta sig fram. Rullstolskarusellen går att ta sig in i, 
studsmattan ta sig ner på. Bakborden inbjuder till lek vid sandlådan. Lekhuset, bilen, 
gungorna och de andra lekmaterialen blir inte tillgängliga eller är svårtillgängliga för 
rörelsehindrade barn. Det är inte många av lekmaterialen som den rörelsehindrade 
utan svårigheter bara kan rulla fram till och börja leka med. Rinmansparken har 
rörelsehindrade fördelen att kunna ta sig fram överallt på marken. Tillgängligheten 
minskar drastiskt när barnen själva ska pröva på leken bland de olika redskapen där. 
Det som är bäst anpassat är vattenleken. Nyforsparken är också markmässigt 
tillgänglig för rörelsehindrade barn. Om barnen gillar rullstolsfotboll eller rugby, är 
planen bra lämpad för denna aktivitet. Det finns annars inte mycket som är 
tillgängligt för dem bland lekredskapen. De tre lekplatserna i Västerås liknar varandra 
med att de är enkla att ta sig in i för rörelsehindrade barn. De påminner också mycket 
om varandra angående lekredskapen, dessa är nästan inte alls tillgängliga. De tre 
lekplatserna bedöms här som icke tillgängliga lekplatser, förutom att det går att 
komma in där och rulla på marken på lekplatsytan. 
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7. Designprocessen 
Designprocessen sattes igång med hjälp av litteraturgenomgången och den tidigare 
forskningen samt med undersökning av andra designförslag som hade skapats i 
liknande processer, d v s examensarbeten i samma eller liknande ämnen. Eftersom 
uppgiften att utforma ett designförslag för rörelsehindrade barn i sig i sin natur är 
komplicerad och svårartad, bestämdes att undersöka så många lekplatser för 
rörelsehindrade (kommuner föredrar generellt uttrycket funktionshinder) som möjligt 
under en viss period.  Observationerna i de olika kommunerna hjälpte till att få en 
större förståelse och seriositet av problematiken kring lekplatser. Skissarbetet 
startades samtidigt med undersökning av litteratur. Skissdelen fick ett större och mer 
seriöst samband med observationer och expertintervjun där man kunde börja 
visualisera aktuella användbara formningar och lekmöjligheter för målgruppen. 3D 
ritprogrammet SketchUp 13 och renderingsprogrammet Shaderlight har använts för 
att gestalta en lekplats på en given planritning. 
 
	  
	  
7.1 Skisser 

 
Skiss 1. 

 
En tillgänglig båt som är på samma nivå som markytan. Den är mer än två meter 
bred, detta möjliggör att det är lätt att ta sig på båten och även rotera där, vilket gör 
att rörelserna ökar i båten. Båtidén kom fram från litteraturundersökningen där 
barnens önskemål var en bil, en båt eller ett hus på lekplatsen. Beslutet togs att 
anpassa en båt för rörelsehindrade barn och forma den tillräckligt tillgänglig. 
 

 
Skiss 2. 
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En rutschkana (skiss 2) från Hags som har en tillräckligt låg ramp som gör det 
tillgängligt för rörelsehindrade barn att ta sig in på rutschkanan och röra sig runt. 
Oftast kostar nya Hags rutschkanor som är speciellt tillverkade för rörelsehindrade 
barn mycket pengar. Det blir en ekonomisk fråga och det är nästan omöjligt att få 
fram pengar för så dyra rutschkanor. Man kan anpassa eller delvis anpassa gamla 
rutschkanor för rörelsehindrade barn genom att t ex bygga entrédelen på samma nivå 
som markytan, så att målgruppen har möjlighet att ta sig in i rutschakan och på det 
sättet vara med i leken med barn som inte har något rörelsehinder. 
 

 
Skiss 3. 

En liten kulle med klätterrep, som kan användas för både barn utan och med 
rörelsehinder. Här ska man tänka på att bara lätt rörelsehindrade barn kan använda 
lekredskapet. Det innebär att man behöver kunna ta sig ur sin rullstol. Därmed har 
den skissen valts bort från designförslaget och ersatts med en likformad 
klätterställning. 

 
Skiss 4. 

På grund av att den givna markytan (se sidan 6) är mycket rymlig bestämdes det att 
skissa fram en plan som innehåller många stigar som har anslutning till varandra och 
skapar en rörelselek i sig. 

 
                                             Skiss 5.                                                         Skiss 6.     
                                           
Skiss 5 och 6 är vidareutvecklad av alla skisser i SketchUp program. 
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8. Designförslag 
Intentionen med designförslaget är att formge en bestämd yta av en lekplats, speciellt 
för rörelsehindade barn där även ickefunktionshindrade barn är välkomna. 
Lekplatsen har fått fyra tydliga leksektioner som är omgivna av vägmarkerade stigar. 
Hela lekplatsen har en jämn och hård markyta, vilket är ett krav när man formger en 
park för rörelsehindrade barn. Gångytor ska vara fasta och jämna, t ex betongplattor 
eller stenhällar (Sveriges kommuner och landsting, 2006, s. 79). Här har använts 
gummiasfalt i olika färger: framförallt röd gummiasfalt som vägarna har fått och 
lekytan under rutschkanan; blå färg har använts genom att forma vågor och ytan 
under klätterställningen och sandlådan, andra kulörtoner (vit, beige, gul, grå, ljusgrön 
och brun) har använts som accentfärg, även pop out effekten. Enligt Colin Ware är 
pop out effekten ett fenomen som sticker ut och fångar intresset (Ware, 2008, s. 29).  
Stigarna är markerade med vita streck som ger en aning om trafikvägar. Lekplatsen 
har fått olika vägmärken som är placerade en meter från markytan så att barn som 
använder rullstol, springer och promenerar på gångytorna lätt kan se vägmärkena. 
Vägmärkena erbjuder en bra och enkel trafikträning samt fungerar även i detta 
designförslag som landmärken som leder till olika lekdestinationer. Landmärkena i 
sin natur hjälper till att hitta vägen och som Mollerup betonar måste landmärkena ha 
karaktär (Mollerup, 2013, s. 54). I designförslaget ges vägmärkena en rolig funktion 
och hjälper till att fatta beslut. 
 
 

	  
Figur 16. Plan av lekplatsen (100 x 70 m). 
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Figur 17. Vy (mot norr) mot en anpassad och tillgänglig båt, samt karuseller och gungytor. 
 
 
 

 
Figur 18. Närbild av båten. 
 
Båten ligger på samma nivå som markytan, vilket gör den lättillgänglig och anpassad 
för rörelsehindrade barn. På båda sidorna av båten finns det ingång och avgång (båda 
är 2,6 meter breda), som förenklar att komma på båten och rotera där om det skulle 
behövas. Båten har ett stort roder och är lätt att komma i kontakt med. Rodret ligger 
70 cm från markytan, den höjden underlättar för barn med rörelsehinder att nå fram 
(Sveriges kommuner och landsting, 2006, s. 78). På båten finns det ett segel i vit färg 
som sitter på en mast och en vit flagga. I anslutning till båten finns det ett nät där 
barn kan klättra och leka. Båten är omgiven av fem delfinfigurer som man kan ta sig 
upp på samt blå vågor som omger och ramar in båten. 
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Figur 19. Vy mot karuseller. 
 
I den andra leksektionen finns fyra karuseller och två gungytor. På de två ljusgröna 
karusellerna föreligger två piktogram för rörelsehinder. Piktogram i sig är ett bra sätt 
att använda ickeverbala skyltar som är speciellt designat för människor som har olika 
bakgrund och även läsproblem (Mollerup, 2013, s. 106). I detta designförslag har 
använts piktogram särskilt för barn med rörelsenedsättning.  
 
 

 
Figur 20. 3D vy ovanifrån mot karuseller. 
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Figur 21. Vy mot gungytor. 
 
Två gungytor är placerade på två ansiktsformade gummiasfalt. En sektion av totalt 
fyra gungor är designade för barn utan funktionshinder och den andra sektionen är 
speciellt utformad för rörelsehindrade barn. ”HIN ställer inte krav på att varje enskilt 
lekredskap ska anpassas så att funktionshindrade barn kan använda dem. Det kan 
innebära att funktionshindrade barn kan använda delar av lekredskapen eller att 
tillgängliga och otillgängliga lekredskap med samma funktion ställs bredvid varandra” 
(Boverket, 2005, s. 181). HIN står för Boverkets föreskrifter. 
 
 

 
Figur 22. Vy mot sandlådan och passagen av rutschkanan.  
 
Sandlådan har på ena sidan fått två bord i olika höjder (68 cm och 76 cm) med fritt 
utrymme under som underlättar för rörelsehindrade barn att leka i sandlådan och 
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vara med i sandleken. Två olika bordshöjder är ett bra exempel för vad som 
möjliggör att sandlådan kan användas av de flesta barn som använder höga rullstolar 
(Sveriges kommuner och landsting, 2006, s. 82). 
 
Rutschkanan är i designförslaget anpassad för rörelsehindrade barn, d v s det är lätt 
att ta sig in i rutschkanan via passagedelen som är på samma nivå som markytan. 
Bredden i passagen är två meter så att barn i rullstol lätt kan rotera och köra runt. 
Boverkets riktlinjer för rörelsehindrade barns framkomlighet utan hjälp på offentliga 
platser anges två meter breda (Sveriges kommuner och landsting, 2006, s 79). 
Numera produceras rutschkanor med hjälp av ramper som gör det framkomligt att 
köra in på rutschkanan. 
 

 
Figur 23. Vy mot labyrinten och sittplatserna. 
 
I detta designförslag har en labyrint skapats med en rund sittplats i mitten. 
Labyrintens gångytor är två meter breda så att det är lätt för rörelsehindrade barn och 
även vuxna att röra sig runt. Sittdelen med bänkar och bord är speciellt anpassade för 
rörelsehindrade barn. Sittplatsens höjd från marken är 70 cm och bredden är 60 cm 
med fritt utrymme under. Bordet kan vara byggt samman med bänkdelen, men då 
måste man lämna en långsida fri så att rullstolsburna har möjlighet att sitta (Sveriges 
kommuner och landsting, 2006, s. 81). Det har formats på det sättet att det bara på 
ena sidan finns sittunderlag.   
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9. Slutdiskussion 
Problemområdet att finna en lösning på har varit att se om lekplatser i Sverige idag är 
anpassade för barn med rörelsehinder. De undersökningar som Maria Prellwitz gjort 
har alla visat på hur svårt det är att göra lekplatser anpassade för funktionshindrade 
barn. Prellwitz är bland annat ute efter att öka delaktigheten för de 
funktionshindrade barnen och belyser att antalet lekplatser som är tillgängliga är 
alldeles för få. Karin Paulsson (2000) vill få ner hindren för de funktionshindrade 
barnen. Hindren som sätts upp medför stora svårigheter att göra barnen delaktiga i 
samhället. 
  
Syftet i detta arbete är att förverkliga en lekplats som är tillgänglig för rörelsehindrade 
barn. Målgruppen är rörelsehindrade barn men även alla andra övriga barn. I detta 
diskussionsavsnitt diskuteras intervjun, observationerna, skisserna samt 
designförslaget gentemot frågeställningen, som koncentrerar uppmärksamheten på 
tillgänglighet för rörelsehindrade barn. Teoretiska aspekter har hämtats från 
wayfinding, områdena rumslighet, rörelse och färg. 
                        

9.1 Designförslagets rumsliga utformningar och funktioner för 
tillgänglighet 
I detta examensarbete uppvisas ett designförslag för just tillgänglighet för 
rörelsehindrade barn. Parkytan har formats i fyra olika destinationer som är omgivna 
av vägar runtomkring dem. På alla vägarna har placerats vägmärken, dels för att 
inspirera rörelserna på vägarna och dels för att öka lekfullheten för dem som ska 
vistas på lekplatsen. Barnen kan utveckla sin förmåga att fatta beslut (Ching, 2007, s. 
241). Bredvid vägarna har vägmärken arrangerats så att leklusten och lätt 
trafikträning har skapats. 
  
En grundläggande tanke med hela designförslaget är att lekplatsen ska vara så 
tillgänglig som möjlig för rörelsehindrade barn. Det är lika viktigt att lekplatsen 
intresserar även andra barn utan funktionshinder, så det inte utestänger barn som t 
ex vill cykla, springa och klättra. Då skapas en mötesplats för de rörelsehindrade 
barnen, tillsammans med andra barn. Detta scenario har varit mycket svårt att skapa 
tidigare i Sverige, vilket Maare Tamm (2001) gett exempel på där hon påpekar att 
lekplatserna både utestänger de funktionshindrade barnen och även bokstavligen 
uppmanar dem att söka sig till en enskild lekplats, som är byggda för dem. Antingen 
har lekplatsen varit oerhört populär men inte anpassad för de rörelsehindrade, som 
endast tar sig in där men sedan blir ställda utanför gemenskapen eftersom 
lekredskapen inte är gjorda för dem. De andra barnen förmår leka och ha roligt 
medan de rörelsehindrade inte alls känner sig hemma. 
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9.2 Metoddiskussion 
Det är en talande bild som landskapsingenjören i intervjun gav, att inget 
funktionshindrat barn synts på Rothoffsparken. Om inget barn med funktionshinder 
ens är närvarande på den delvis tillgängliga lekplatsen, har ändå inte målet uppnåtts. 
Om de funktionshindrade barnen inte leker på lekplatsen, ska de då kunna kallas för 
”tillgänglig för funktionshindrade barn”? 
 
Av observationerna går det att se att alla sju lekplatserna var i ett bra eller mycket bra 
skick. Underhållet av dessa lekplatser håller en hög nivå. Ett plus för alla lekplatserna 
är att de är tillgängliga för rörelsehindrade barn markmässigt. Det som gör att graden 
av tillgänglighet inte når högsta betyg är att lekredskapen inte är tillräckligt utformade 
för funktionshindrade och framför allt inte för rörelsehindrade barn. Rothoffsparken, 
som fick det högsta betyget enligt resultatet av observationerna, är inte heller den helt 
tillgänglig eftersom flera av lekredskapen inte kan användas i lek för de 
rörelsehindrade. Ska de leka där behöver de hela tiden hjälp. Slutsatsen blir att ingen 
av de observerade lekplatserna är helt tillgängliga i leken för de rörelsehindrade 
barnen. 
  
Däremot talar landskapsingenjörens beskrivning om den inställning som har vuxit 
fram under senare år, om en ljusare lekframtid för rörelsehindrade barn. Med vuxnas 
förändrade attityder går utvecklingen tydligt åt rätt håll. Det har i Eskilstuna kommun 
skett stora förändringar med byggandet av Rothoffsparken, Rinmansparken och 
Nyforsparken. Linköpings är en annan kommun som visar upp en stark ambition till 
att starkt förbättra förutsättningarna för funktionshindrade barns lekmöjligheter. 
Innerstadens Trädgårdsförening är bara ett exempel på flertalet lekplatser som 
uppförts under de senaste åren. Medan Eskilstuna och Linköping har en framåtanda 
ligger många andra kommuner inte alls på samma nivå. Då återstår den ekonomiska 
frågan för de kommuner som ska bygga fler tillgängliga lekplatser. 
  
 
9.3 Framtida forskning 
På grund av tidsbrist har inte designförslaget som presenterats här testats på den 
angivna målgruppen. Nästa steg är att testa designförslaget. En väg att ta för framtida 
forskning är att vidareutveckla tankar kring lekredskap för de rörelsehindrade barnen. 
Lekredskapen är det som specifikt bjuder in barnen i leken. I observationerna blev 
det tydligt att det behövs mer forskning om att designa och formge lekredskap för att 
ytterligare nå en högre grad av tillgänglighet.   
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10.3 Bildkällor 

Figurer 2-15 är fotade av Ruth Cervin. 

Figur 1. Planritning, tillhör Arro Projekt OÜ. 
 
Figur 16. Plan av lekplatsen. 
 
Figur 17. Vy mot båten. 
 
Figur 18. Närbild av båten. 
 
Figur 19. Vy mot karuseller. 
 
Figur 20. 3D vy ovanifrån mot karuseller. 
 
Figur 21. Vy mot gungytor. 
 
Figur 22. Vy mot sandlådan och passagen av rutschkanan. 
 
Figur 23. Vy mot labyrinten och sittplatserna. 
 
Skiss 1. En båt. 
 
Skiss 2. Hags rutschkana för rörelsehindrade barn. 
 
Skiss 3. En kulle. 
 
Skiss 4. Stigar. 
 
Skiss 5. Lekplats (Sketchup). 
 
Skiss 6. Lekplats (Sketchup). 
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10.4 Bilaga 
 
Intervju med Hanna Nordin i Eskilstuna Kommun den 14 maj 2014, kl. 10.00. 
 
Den här intervjun innehåller 19 frågor kring lekplatser och funktionshinder. Hanna 
Nordin är medveten om att intervjun ska användas i detta examenarbete och ger sin 
tillåtelse. 
 
Frågor: 
 

1. Hur ser det ut i Eskilstuna kommun – finns det lekplatser som är anpassade 
för funktionshindrade barn? 

2.  Rörelsehindrade barn? 
3. Beskriv om lekplatser utomhus och inomhus? 
4. Hur många rörelsehindrade barn rör sig på lekplatserna – har Eskilstuna 

kommun någon koll på det? 
5. Hur leker de? Behöver de hjälp av vuxna eller personliga assistenter? 
6. Om de leker - vad är mest populära på lekplatserna? 
7. Har det kommit klagomål eller önskemål från föräldrarna kring 

lekmöjligheter för deras barn? 
8.  (Om det är så) – Vad är deras största önskan? 
9. Syns det väldigt lite funktionshindrade barn på lekplatserna?  
10. Var leker dem? 
11. Är deras lekplatser/lekmöjligheter detsamma som rehabilitering? 
12. Har Eskilstuna kommun någon koll om hur många rörelsehindrade barn 

finns det i Eskilstuna? 
13. I Södermanland? 
14. Om man sitter i en rullstol – är det någon idé att gå till lekplats i Eskilstuna 

och försöka leka där och umgås med andra? 
15. Vilka lekplatser? 
16. Leos Lekland är Eskilstunas enda lekplats inomhus. Är det anpassat för 

funktionshindrade barn? 
17. Du är utbildad landskapsingenjör. Har du själv några tankar och idéer om 

formgivningen kring lekplatser för rörelsehindrade barn? 
18. Vart ska man utgå ifrån? 
19. Har du några egna tankar kring lekmiljöer? 

         
 
 
 


