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Inledning
Lekplatsen i parken, på förskole- och skolgården eller på bostadsgården har många funktioner,
bland annat som mötesplats. För personal inom skola och förskola är den en del av
arbetsplatsen. Forskning har visat hur viktig lekplatsen är när man börjar skolan eftersom det
är där man hittar vänner som följer en långt upp i åren [9].

För barn och deras familjer hjälper tillgängliga lekplatser att bygga upp relationer och lokala
nätverk som kan knyta samman samhällen och främja social inkludering [2] sidan 8. Med väl
utformade och utrustade lekplatser får alla barn och vuxna samma möjlighet att använda
lekplatsen. Barn och föräldrar, eller andra som tar hand om barnen (anhöriga eller personal),
kan vistas tillsammans på lekplatsen.

Den här Idéboken har nio avsnitt, vars rubriker anger vad man ska tänka på avseende en
lekplats så att den upplevs tillgänglig av besökarna. Avsikten är att den som planerar,
upphandlar, projekterar och underhåller lekplatser ska få grundläggande kunskap om:
•
•
•

vad som behövs för tillgänglighet,
varför det behövs,
tips på hur man kan göra.

Generella krav finns i Boverkets föreskrifter [11], [12], [13]. Här preciseras dimensionerande
vändmått, lutningar och bredder med mera, som har betydelse för barn och vuxna som
använder rullstol. Måttens storlek varierar beroende på platsen som lekplatsen är avsedd för
(skola, förskola, bostadsgård, fritidsområde, park, torg) och anges därför inte i denna
Idehandbok men måtten kan hämtas från Boverkets webbplats. Kontakta
Stadsbyggnadskontoret om du är osäker på ifall marken där lekplatsen finns eller ska placeras
är kvartersmark, allmän platsmark eller område för andra anläggningar än byggnader.

I de nämnda föreskrifterna anges också riktvärden för ljushetskontraster, skillnaden mellan
ljust och mörkt, som har betydelse för bland annat personer med nedsatt syn, så att de säkert
kan ta sig fram på lekplatsen. På lekplatser där naturliga ledstråk för att känna av omgivningen
med vit käpp saknas behövs konstgjorda ledstråk. Naturliga ledstråk är sådana där två olika
kännbara strukturer möts utan att käppen fastnar i dem, exempelvis där asfalt möter gräs. Ett
konstgjort ledstråk består av utplacerade taktila (kännbara) plattor. Svensk standard [14]
specificerar den taktila strukturens form och dimensioner. Ett sammandrag av standarden
finns i Trafikverkets rapport [18] sidan 132.
Innehållet i Idéboken är en kort sammanfattning av gällande föreskrifter, handböcker,
rapporter, avhandlingar med mera, vilka används som referenser, se avsnitt Läs mer. Där finns
mer kunskap och fler idéer att hämta, för den som vill.
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Information om lekplatsen
Det bör finnas information om lekplatsens utformning och utrustning så att man kan förbereda
sitt besök. Det kan finnas olika anledningar till att behöva förbereda sitt första besök på
lekplatsen i parken eller fritidsområdet. Med information om vad som väntar kan besöket på
lekplatsen bli en bättre upplevelse. Det kan till och med vara helt avgörande för om besöket
blir av eller inte. Denna information kan lämpligen publiceras på kommunens webbplats.
Förslag på information:

närmaste angöringsplats samt angöringsadress.

karta som visar var det finns möjlighet att parkera.

uppgift om närmaste RWC, storlek och hur den är utrustad.
foton som visar bord, bänkar och väderskydd.
ledstråk och dess utformning.

tillgång till nedladdningsbara foton på lekplatsen och lekutrustning.
instruktionsfilmer som visar hur man kan använda lekredskapen.

Personer med nedsatt rörlighet, exempelvis gångsvårigheter har svårt att förflytta sig långa
avstånd, och behöver därför få information om det finns; parkeringsplats för rörelsehindrade i
närheten, angöringsplats för färdtjänst och färdtjänstadress, sittbänkar, bord och väderskydd.
Finns toalett nära och hur är den utrustad? Toaletter är ibland utrustade med skötbord
avsedda för ombyte av små barn men för större barn med nedsatt rörlighet är alternativet att
ombytet görs liggandes på golvet. Med en höj- och sänkbar brits kan ombytet göras på både
stora och små.
För personer med synskada har det betydelse om det finns sammanhängande naturliga eller
konstgjorda ledstråk på lekplatsen eftersom det är en förutsättning för att man ska kunna
vistas där.

Personer med kognitiva svårigheter, exempelvis autism, down syndrom, med mera, kan ha
behov av att vara förberedda inför besök på nya platser. Att information på webbplatsen kan
underlätta för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och att besöket mycket väl kan
börja på webbplatsen framkommer i en kunskapsöversikt från Kulturrådet [4] sidan 36, där
man undersökt detta när det gäller exempelvis besök på muséer.
Om man överför detta till lekplatser så kan det handla om dels att få förförståelse för själva
miljön, dels för vilka lekredskap som finns och hur de används. Denna information kan
exempelvis fås via publicerade instruktionsfilmer. Inom omsorgsverksamhet kan bildstödet
eller filmerna underlätta för personalen att förbereda barnen.

Barn med exempelvis autism har svårigheter att vistas på platser med mycket stimuli, som när
många barn leker på platsen samtidigt, [5] sidan 10. Det är bra att i förväg kunna få
information om vilka lekplatser som är utformade med visuellt skilda rum, vilket ger
förutsättningar för att hitta en lugnare del vid behov. För föräldrar till impulsiva barn
(rymmare) är det bra att veta om lekplatsen är inhägnad och var alla in- och utgångar finns.
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Gångväg till lekplatsen
En gångväg ska vara utformad så att personer med rörelsenedsättning och nedsatt syn utan
svårigheter kan använda denna för att navigera och ta sig fram till lekplatsen.
För detta behövs att gångvägen

har ett fast och jämnt underlag,

är tillräcklig bred och utan hinder,
tydligt anger vart den leder,
fungerar som ledstråk.

Gångvägen ska leda fram till lekplatsen och fungera som ledstråk. Fungerande ledstråk är en
förutsättning för att personer med synskada ska kunna ta sig fram till lekplatsen med hjälp av
sin vita käpp, teknikkäpp. Ledstråk kan vara naturliga eller konstgjorda och ska vara
sammanhängande från startpunkt till mål. Ledstråken kan eventuell också kompletteras med
ljudfyrar med exempelvis ett tickande ljud eller annat ljud, som kan leda personer med
synskada fram till lekplatsens ingång.

Ett naturligt ledstråk utgörs av en naturlig och kännbar gräns mellan material eller strukturer
som leder fram till målet, till exempel den gräns som bildas där en grusad gång ansluter mot
gräskant eller upphöjd trälist.

Ett konstgjort ledstråk består av kännbara plattor som omges av jämn och hinderfri markyta
vars hinderfria bredd ska vara 60 cm på den ena sidan om stråket och 90 cm på den andra, se
Svensk Standard [14]. Bredden 60 cm behövs för att synskadade inte ska fastna med
teknikkäppen och 90 cm behövs för att personer ska kunna ta sig fram med rullstol. Plattornas
utformning och förklaring till hur de ska placeras specificeras i [14] sida 26-33.

Vad menas med hinderfria ytor? Som nämnts, det är viktigt att teknikkäppen inte fastnar i
materialen, hinder såsom skarvar och ojämnheter, då detta kan medföra att personer med
synskada kan tappa orienteringen eller kan få skador på exempelvis handleder.

Det är också viktigt att det inte finns några utstickande hinder där man går, exempelvis grenar
och annan vegetation, samt att gångvägen särskiljs från möblerade ytor, [11], [12], [13]. Detta
innebär att bänkar, sopkärl, informationstavlor och liknande placeras i fickor utmed
gångvägen. Vid placering av sittbänkar måste man ta hänsyn till att människor som sitter på
bänkarna inte ska utgöra hinder för personer som använder ledstråket.

Gångvägen ska också vara tillräckligt bred. Med detta avses att en person som blir ledsagad ska
kunna få möte och två rullstolar ska kunna mötas. Ett alternativ kan vara mötesplatser med
jämna mellanrum. De gående ska inte tvingas gå utanför gångvägen vid ett möte. Om
gångvägen delar sig kan det bli svårt för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta
rätt. I sådana fall behövs vägvisare som är försedda med lekplatsens namn, bildsymbol och
avstånd.
En vägvisare ska vara tydlig. Text och bakgrund ska ha föreskriven ljushetskontrast vilket är
viktig för dem av oss som har nedsatt syn. Förklarande bildsymboler är nödvändiga för
personer som har svårt med läsning på grund av dyslexi eller utvecklingsstörning.

En upplysning om avstånd har betydelse för personer med gångsvårigheter. Är gångvägen lång
är det viktigt med sittbänkar, se rekommendationer i rapporten av Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Handisam, [17] sidan 133.
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När man väl är framme vid lekplatsen, behövs en skylt med lekplatsens namn så man vet att
man kommit rätt. Lämpligen förses denna skylt även med allmän information, exempelvis om
vart man ringer vid olyckor eller för att göra felanmälan. Skylten ska ge taktil information till
personer med nedsatt syn och kan kompletteras med möjlighet att få informationen uppläst.

Foto 1 Skylt vid lekplats i bostadsområde har text med uppgift om ansvarig ägare, adress och
telefonnummer

Foto 2 Skylten har text, bildsymbol och taktil information
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Säker och trygg lekplats
Samhället har krav på säkerhet, såsom fallhöjder, underlagets beskaffenhet med mera, som
inte tas upp här men som naturligtvis gäller. En lekplats där överhuvudtaget inga olyckor kan
ske skulle med all säkerhet inte vara rolig och utmanande för någon. Medföljare till barnen kan
dock efterfråga en säkerhet för lekplatsen som är utöver samhällets krav för att uppleva
känslan av säkerhet, såsom avgränsade staket som hindrar rymmare. Det som efterfrågas är:

Regelbundet underhåll och översyn (samhällets säkerhetskrav).
Enkelt att göra felanmälan.

Karta över lekplatsen som visar hur den är planerad med in- och utgångar.
Lekplats utan genomfartsvägar för cyklar och passerande biltrafik.
Framkomlighet för besökare som använder hjälpmedel.

Trappor med kontrastmarkering på trappsteg och greppvänliga ledstänger.
Ljushetskontraster och belysning.
Giftfria växter.

För föräldrar som har barn med bristande impulskontroll och uppmärksamhet är det en
trygghet att kunna överblicka lekplatsen även om den har olika rumsbildningar. Lekplatsen
bör förses med en karta som visar dess planering, var alla in- och utgångar finns samt vart man
vänder sig för att göra felanmälan.
Tryggheten ökar om lekplatsen är inhägnad, har få in och utgångar som är försedda med
grindar. Tänk på att grinden måste vara tydligt markerad så att alla kan hitta in. Grinden
hindrar barn att rusa ut i omgivningen där passerande cykelvägar och biltrafik kan utgöra en
fara. Lekplatsen bör också planeras utan genomfartsvägar för gång och cykeltrafik för att få
bort de olyckor som kan uppstå vid sådan passage genom området. Det är också viktigt att det
finns avgränsningar i form av staket, stängsel, buskage eller motsvarande som hindrar barn att
av misstag komma för nära gungor och andra dynamiska lekredskap.

Foto 3 Inhägnad lekplats för ökad trygghet
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Medföljande måste ha en chans att kunna följa med barnet vart det än går för att kunna vara på
plats om något händer. Att kunna ta sig fram på fast underlag har betydelse för personer som
använder rullstol eller andra hjälpmedel. Av samma skäl måste fungerande ledstråk, gärna
naturliga ledstråk, finnas till lekplatsen olika delar.

För personer med nedsatt syn blir vistelsen på lekplatsen både säkrare och tryggare om
gångytorna har tydlig ljushetskontrast och inga hinder, vilket medför att risken för att snubbla
minskar. För barn med synskada kan det vara härligt att kunna springa runt utan risk för
hinder och faror. Fungerande belysning behövs i lekplatsens olika delar, speciellt längs
gångvägar, i trappor och ramper samt vid lekredskapen.

Att det inte finns giftiga växter på och vid lekplatsen är viktigt för medföljande till småbarn och
till de lite äldre barn som har kognitiva svårigheter såsom autism eller utvecklingsstörning.
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Fast och jämnt ända fram till lekredskapet
Fasta och jämna gångytor är grundläggande för tillgänglighet. Personer med
funktionsnedsättning, såväl barn som dess medföljare, ska kunna ta sig ända fram till
lekredskapen för att där kunna interagera, med varandra och med redskapen. Lekplatsen
behöver inte vara helt plan, det får luta men inte åt sidan och inte överallt. Det man bör beakta
är att

Markbeläggning ska vara fast och jämn.

Fallskydd ska uppfylla krav på både miljö och tillgänglighet.
Gångvägar ska vara flacka, sidolutningar ska undvikas.
Balansstöd finns i trappor och där det lutar.

Vändmått och passagemått är tillräckliga för rullstol.

Markbeläggning, även fallskydd, ska vara fast och jämn. Lös och ojämn markbeläggning såsom
sand, flis och bark hindrar personer med balanssvårigheter som kan falla, hjälpmedel såsom
rullstol, rollator, gåstol, med mera kan sjunka ner och elrullstolar kan välta. I Boverkets och
Moviums vägledning, [3] sid 96, fastslås att marken behöver vara framkomlig ända fram till
lekredskapet, för att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka på sina egna villkor.

Foto 4 Markbeläggning med fallskyddsplattor av gummi (förskola)
Självständighet är nyckelordet. Barn ska på egen hand kunna ta sig ända fram till lekredskapen
för att där själva kunna prova redskapen och själva kunna avgöra om det är lekbart och
lekvärt. Exempelvis kan ett barn som använder rullstol eller gåstol vilja testa sin armstyrka på
klätterställningen.
Motsvarande gäller för medföljande som använder hjälpmedel. De ska ha möjlighet att kunna
följa med sitt barn ända fram för att där kunna interagera, exempelvis för att kunna gunga sitt
småbarn.
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Fallskydd ska uppfylla krav på både miljö och tillgänglighet. De ska inte avge mikroplaster till
miljön samt vara fasta och jämna. Sand, flis och bark som ligger lös på marken uppfyller inte
villkoren avseende fasthet och jämnhet. Däremot kan bunden flis och bark fungera som
fallskydd, såsom görs med fallskydd av kork.

Foto 5 Markbeläggning med ett fallskydd av kork (bunden bark)
Gångvägarna som förbinder lekplatsens delar ska vara så flacka som möjligt. Lekplatsens alla
delar behöver däremot inte vara helt plana. Det får gärna luta anpassat till topografin, men inte
för mycket, inte åt sidan och inte överallt.

Att marken inte lutar överallt eller att det finns trappor som alternativ till lutningar har
betydelse när man går med kryckor. Sidolutningar blir särskilt besvärligt med kryckor
eftersom de är inställda för plana ytor. Vid sidolutning är det också svårare för en person med
synskada att hålla en rak linje. Ledstänger kan hjälpa till om man behöver dra sig upp eller som
gående behöver extra balansstöd.
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Utsiktsplatser på naturliga höjder kan vara en del av lekytan men det måste finnas tillräckligt
med plats för att få till en slinga med ofarlig lutning för barn och vuxna med elrullstol. Men,
man kan också tänka att alla barn får möjlighet att kunna klättra, krypa eller dra sig upp för en
brant kulle. Då blir alla ”krypbarn” inte bara de barn som lämnat sitt hjälpmedel, [8] sidan 5.

Foto 6 Lekplats med en slinga fram till utsiktsplats, klätterställning och rutschkana (Lund)
För elrullstol är lutningar på upp till 10-12% inget större hinder bara marken är fast och jämn.
Är markunderlaget löst så kan elrullstolen lätt tippa åt sidan. Med manuell rullstol rullar man
av egen kraft och är således beroende av den egna styrkan. Det blir tungt att ta sig uppför en
längre lutning på 5-8% men det kan också vara utmanande på en lekplats, så länge underlaget
är fast och jämnt.
Man bör ha vilplan med jämna mellanrum för att göra det möjligt att vila på vägen upp. På
vägen ner får man fart och då behöver vilplanen vara tillräckligt stora för att man ska hinna
bromsa in, exempelvis innan ett buskage eller ett lekredskap.

Planera in vändzoner som gör det möjligt att vända tillbaka vid målpunkter eller om man
ångrar sitt vägval på vägen dit. Observera att elrullstolar avsedda för barn behöver lika stort
utrymme att vända på som elrullstolar för vuxna. På en lekplats ska man också kunna mötas
med eller utan rullstol utan att någon hamnar i en planteringsyta eller för nära ett lekredskap.
Är det trångt så behövs mötesplats.
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Lekbara och lekvärda lekredskap
Alla lekredskap kan inte vara lika tillgängliga för alla barn men det bör finnas ett brett utbud
av lekredskap och material, [1] sidan 12. Vid val av lekredskap gäller det att beakta det som är
av betydelse för om lekredskapet är tillgängligt och användbart samt vilka säkerhetskrav som
ställs. Om det endast finns ett lekredskap av varje sort är det extra viktigt att välja redskap som
kan användas av många. Vissa av lekredskapen bör också passa för vuxna. En del unga vuxna
är utvecklingsmässigt barn och uppskattar fortfarande ett besök på lekplatsen och medföljare
till småbarn kan leka tillsammans med sitt barn, exempelvis åka rutschkana eller gunga. Tänk
på att det bör finnas:

Gungor som ger stöd för ryggen.
Lekredskap i vuxenstorlek.

Lekredskap som är lekbara när man sitter kvar i rullstol.

Lekhus, båtar och annat med lekutrymme för barn som använder rullstol.
Bra ljushetskontraster på lekredskap så de upptäcks mot omgivningen.

Gungor som ger bra stöd för ryggen finns i olika modeller som passar barn med nedsatt
stabilitet i bålen. Denna typ av gunga ger en upprätt ställning som innebär att förälder och
barn kan ha ögonkontakt. Modellen förutsätter att barnen säkras med en rem som antingen
monteras permanent på gungan eller tas med av besökaren själv. Om rem måste tas med är det
bra att informera om.

Foto 7 Barnet sitter säkert i gunga med remmar och bra stöd för ryggen
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Andra modeller, så kallade kompisgungor, fågelbogungor och hammockgungor, är utformade
så att man kan stå, sitta eller ligga ner när man gungar. Observera att modellen bör väljas
tillräcklig stor så att barn som inte kan sitta upp istället kan ligga ner när de gungar. Tänk på
att denna gunga inte kan ersätta en gunga där barn och förälder kan ha ögonkontakt.

Stora modeller på gungor ger möjlighet att flera barn kan gunga tillsammans i samma gunga,
vilket också ger bra träning i socialt samspel. Det finns också speciella rullstolsgungor där man
kan sitta med sin rullstol som är roligt för barn som har svårt med överflyttning från rullstol.
I en doktorsavhandling [9], baserad på undersökning av hur barn med och utan
funktionsnedsättningar upplever lekplatser, beskrev alla barn att de önskade lekstugor, bilar,
båtar eller andra lekredskap med en enkel utformning, som inspirerar till låtsas- och rollek.
För barn med autism, som ofta har svårt i kontakten med andra barn, medför det att de då får
öva på sina sociala färdigheter. Dessa lekredskap behöver ha ingångar och tillräckligt stora
utrymmen så att även barn som använder rullstol kan använda dem. Läs gärna mer i skriften
Visst kan vi vara med [7] sidorna 7-53 bland annat avsnittet om Lekstugan –låtsaslek och
lugna lyan.

Foto 8 Lekhus med ingång utan nivåskillnad och med utrymme för rullstol
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Vatten, sand och andra material ger olika upplevelser och känsla. Olika funktioner i
vattenleken eller sandleken ska kunna nås från rullstol och behöver därför sitta på rätt höjd
och vara åtkomliga från rullstolen. Med upphöjt sandlekbord vid sandlådan finns det plats att
komma under med knäna för barn som använder rullstol. För barn med nedsatt rörlighet och
stabilitet men som kan sitta i sandlådan underlättar det om sargen utformas så att den ger ett
stöd för ryggen.

Foto 9 Sand- och vattenlek som delvis är åtkomlig från rullstol
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Att komma högt upp i luften och få blicka ut från ett utsiktstorn kan vara en upplevelse. Det är
bra att erbjuda olika sätt att ta sig dit i sin egen takt, så man inte stressas av andra. Olika sätt
att ta sig upp på kan vara trappor, ramp, klättervägg, rep, klätternät. I trappor behövs
ledstänger för att barn som behöver stöd ska ha möjlighet att ta sig upp. Ramper ska ha rätt
lutning [11, 12, 13]. Om det finns en ramp så passa på att placera attraktioner i rampen så att
den får flera funktioner.

Foto 10 Alla attraktioner som är nivåskilda nås från rampen men det finns även trappa som
alternativ

Foto 11 Det går att ta sig upp med ramp eller trappa
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Klättra, hänga, balansera och hoppa är roligt för alla barn oavsett funktionsförmåga. Barn som
använder rullstol har nedsatt funktion i benen men kan ändå ha armstyrka nog för att kunna
klättra och ska ha möjlighet till det.

Balansredskap ger möjlighet att träna balansen. Vid val av balansredskap kan man tänka på att
tillräckligt låg fallhöjd inte kräver särskilda fallskyddsunderlag. Hoppnät och studsmattor ger
också balansträning och blir tillgängliga för fler om de monteras i marknivå.

Foto 12 Hoppnät monterat i marknivå blir åtkomligt för fler
Rutscha och snurra är kul för den som vill ha fart. Det finns barn som har svårt för att gunga
och snurra men som tycker om att använda ruschkana. Är kanan svängd kan det bli svårt för
barn som har problem med snapp lägesförändring. Om vuxen ska följa med i åket behövs lite
bredare kana.

För att barn som använder rullstol till rutschkanans startplats behöver någon flytta rullstolen
till målpunkten om avståndet mellan start och mål är långt. Med en avsats invid rutschkanan
kan ett barn som behöver tid för att flytta över till sin rullstol slippa bli stressad av andra barn
som väntar på sin tur. Är avståndet kort till var rullstolen lämnades kan man kanske hämta
den själv om det finns ett balansstöd annars får någon hjälpa till.
Vill man förse lekplatsen med karuseller så finns det modeller som utformats med
rullstolsplats så att alla kan snurra tillsammans.
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Lekplats med grönska
Växtlighet är en del av lekplatsen och kan användas för att skapa olika rum och avgränsningar
samt ge upplevelser av naturen som kan vara lika betydelsefulla som lekredskap, [10] sidan
189. Vid studier av förskolebarn har man funnit att barn som vistas på stora gårdar med en
rikedom på natur också fungerar bättre motoriskt och får bättre koncentrationsförmåga, [6]
sidan 32. Växtlighet bidrar till en bra lekmiljö. En bra lekmiljö är attraktiv för många olika
besökare; barn, unga och vuxna, pojkar och flickor, människor med olika funktionsförmågor
och intressen, [7] sidan 15.

Klipp upp gångar i äng och buskage.
Gör det möjligt att komma nära.

Undvik att plantera växter som är kända allergener.
Doftande växter placeras på särskilda platser.

För att alla ska kunna ta del är det viktigt att tänka på framkomlighet så att personer som
använder rullstol ska kunna komma fram och komma nära. Detta kan uppnås genom att
exempelvis klippa upp en gång över ängen och genom buskaget eller genom att göra marken
framkomlig till en trädstam för att kunna känna på lavar och mossor. Tänk på att skapa
vändplats för rullstol om man inte kan ta sig igenom hela vägen eller om man vill ta samma väg
tillbaka.
Vid val av växter är det viktigt att tänka på pollenallergier och doftöverkänslighet, [21], [20].
För att inte försämra för personer med pollenallergier bör man inte plantera arter som är
kända allergener. På motsvarande sätt för personer med doftöverkänslighet bör man överväga
placeringen av växtlighet med starka dofter som inte bör planteras i omedelbar närhet av
lekredskap och vilplatser.

Foto 13 Gångar med bredden 90 cm är framkomliga att själv rulla fram på med rullstol
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Plats för rast och vila
Det behövs möjlighet att kunna dra sig undan, för att vila eller ta skydd mot sol och regn,
kunna ta en mat-eller fikapaus samt kunna göra toalettbesök. En plats för rast och vila bör ha

Sittbänkar med ryggstöd och armstöd samt fritt för fötterna nertill under bänken.
Rullstolsplats bredvid sittbänk så man kan sitta tillsammans.

Rullstolsplats vid rastbord så man kommer in under med knäna.
Väderskydd med plats för några rullstolsanvändare.

Toalett som är utrustad med nedfällbara armstöd och har friyta på båda sidor
toalettstolen samt vilplan utanför toalettdörren och generös dörrbredd.

För barn som ibland behöver hjälp med sin rullstol eller annat hjälpmedel är det bra att en
vuxen finnas där, kanske på en sittbänk i närheten, men inte närmare än nödvändigt så att
samspelet med vännerna störs. Att allt för ofta behöva hjälp av en vuxen kan begränsa
kontakten med andra barn och det blir svårt att leka på lekplatsen vilket Maria Prellwitz
beskrivit i sin doktorsavhandling [9] sidan 40. Då är det bra med strategiskt utplacerade
sittbänkar så att vuxna som är med, kan sitta lite diskret på avstånd men ändå kunna se och
höra när det är dags att gripa in.

Tänk på sittbänkarnas placering [17]. De ska inte placeras för nära naturliga eller konstgjorda
ledstråk så att personer som sitter på bänkarna utgör ett hinder för den vita käppen som
synskadade använder. Konstgjorda ledstråk ska vara helt fria från hinder på båda sidorna och
vid ena sidan ha fritt utrymme för rullstol [18] sidan 33.

Sittbänk ska ha ryggstöd och armstöd samt fritt för fötterna nertill under bänken. Det
sistnämnda är en ergonomiskt viktig utformning, avsedd för att man ska kunna ta ett
ordentligt spjärn med fötterna när man ska resa sig upp, [22] sidan 173. Detta är särskilt
viktigt för personer med nedsatt muskelstyrka, såsom exempelvis äldre personer har. Bredvid
sittbänken ska det finnas utrymme för en rullstol så att person på bänk och i rullstol kan sitta
bredvid varandra. Erfarenhet av att olika sitthöjd uppskattas av både unga och gamla finns
bland annat i Uppsala [15] sidan 20-23.
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Motsvarande gäller vid val av rastbord. Man bör välja modeller som har integrerad
rullstolsplats så alla kan sitta tillsammans. För att en person i rullstol ska kunna komma nära
bordet måste det finnas tillräckligt utrymme för knäna under bordet.

Foto 14 Rastbord med rullstolsplats

Foto 15 Rastbord med rullstolsplats och sittplats med ryggstöd
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Väderskydd mot sol och regn behövs för personer som har svårigheter med
temperaturreglering, speciellt då man vet att en del barn med funktionsnedsättning blir lättare
nedkylda än andra, [10] sidan 182. En lekplats med uppvuxen vegetation som ger omväxlande
skuggiga och soliga partier minskar solexponering men ersätter inte ett väderskydd.

Foto 16 Väderskydd på förskola
Att det finns en toalett kan vara en förutsättning för besöket på lekplatsen, speciellt om man
inte bor nära. Utformning av toaletter är inte självklart utan behöver göras i samråd med en
tillgänglighetsexpert. Till exempel; framför toalettdörren behövs ett vilplan med maximalt 2 %
lutning, så att en rullstol eller rollator kan stå stilla då man släpper taget om sitt hjälpmedel för
att öppna dörren. Det ska också finnas tillräckligt med utrymme för rullstol och rollator
bredvid dörrbladet, så att man kan öppna dörren mot sig. Toaletten behöver ha utrymme för
att manövrera med rullstol, ha skötbord som passar både små och större barn och toalettstol
med nedfällbara armstöd. För personer med synskada behövs ordentliga ljushetskontraster.
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Ta med andra tidigt i planeringen
Genom att tidigt i planeringen ta in kunskap och erfarenhet från experter på tillgänglighet och
funktionshinderområdet så får man ett bra underlag från början och undviker kostsamma
ändringar och åtgärder i efterhand.

Det lokala Kommunala Funktionshinderrådet och intresseföreningar såsom Riksförbundet för
Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) har kunskap om betydelsen av lekplatsens
utformning och vad som är viktigt att tänka på när det gäller markbeläggning. RBU har tagit
fram en film som visar på svårighet med markbeläggning av flis [16]. Det kommer ständigt
nyutvecklade lekredskap på marknaden och man tänker inte alltid på om och hur de fungerar
för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Ta gärna del av vad olika experter, barn
såväl som vuxna, har att säga. Tillgänglighetsexperter kan exempelvis hjälpa till med
utformning av gångvägar, markbeläggning, ledstråk, ljushetskontraster och toaletter, samt
hjälpa till med tolkning av rådande regelverk.

Bra underhåll

En lekplats och dess fasta anordningar måste underhållas så att risken för olycksfall begränsas
[19]. Enligt handboken ”Enklare utan hinder” [10] kan det innebära att;

göra gångytor jämna genom att ta bort uppstickande rötter,
justera plattor och grusgångar,
underhålla målade ytor samt

klippa grenar över lek- och gångytor

Att justera plattor och grusgångar är viktigt för att bibehålla ledstråkens användbarhet samt
ett jämnt underlag för personer som använder rullstol och rollator. Grusgångar behöver vara
packade så hjulen på hjälpmedel inte sjunker ner. Om gropar uppstår i underlaget kan det bero
på brister i markuppbyggnaden vilket är ett hinder för personer som använder rullstol och
som har synskador. Å andra sidan, för barn kan mindre gropar och de vattenpölar som uppstår
i dessa vid regn, vara roligt att leka i och köra i med rullstol. Det är dock inte acceptabelt med
gropar i ledstråk för synskadade.

Målade ytor är viktigt att underhålla även för att bevara ljushetskontraster som är av betydelse
för personer med nedsatt syn.
Vegetation behöver underhållas kontinuerligt så att de naturliga och konstgjorda ledstråken
går att använda utan att personer med synskada riskerar att få grenar i ögonen. Det är också
viktigt eftersom en person med grav synskada som tappar kontakten med ett ledstråk kan
tappa orienteringen.
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Foto
Omslag: Frejas sal, en lekplats i Lund. Fotot visar Snäckan, den lekutrustning som Susanna
Sonesson formgav och band samman med en spiralformad brygga. Fotot är taget av
Stadsbyggnadskontoret.
1-6, 8, 10-11, 13-16: Fotona är tagna av Stadsbyggnadskontoret.
7, 9 och 12: Fotona är tagna av Natalie Eneke.
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