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Inledning
Som en del i att ta fram lekplatsplanen har en 
kunskapsinsamling gjorts i form av besök på 
förskolor, promenadintervjuer med femteklassare 
och en enkät på kommunens hemsida. I den här 
bilagan beskrivs metoden, resultatet och slutsatser 
från kunskapsinsamlingen.

Besök på förskolor
Fem olika förskolor i kommunen besöktes 
under oktober och november av tjänstepersoner 
från Gata, trafik och park på Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med besöket 
var att låta barnen komma till tals och få berätta 
om var och vad de gillar att leka. Förskolorna 
som besöktes var Lindebo förkola och förskolan 
Picasso i Eslöv, Häggebo förskola i Flyinge, 
Lönnebo förskola i Löberöd och Mariebo förskola 
i Marieholm. Kontakt togs med förskolorna efter 
att de hade lottats fram med kriteriet om att få en 
spridning i kommunen. Sammantaget deltog 85 
barn där de flesta var fem år och några fyra och tre 
år. Upplägget för besöket bestod av tre moment: 
moment 1 ”Barnens teckningar”, moment 2 
”Omröstningen” och moment 3 ”Lekplatsbesöket”. 
Utifrån förskolans förberedelser och avsatt tid för 
besöket deltog inte alla barngrupper i alla moment.

Moment 1: Barnens teckningar

Metod

Innan besöket hade barnen fått rita en bild av sin 
drömlekplats som de under besöket fick presentera. 
Förberedelserna på förskolorna såg lite olika ut. 
Föredömligt var arbetet på Lindebo förskola 
då barnen fått besöka och reflektera kring fyra 
lekplatser i Eslöv och därefter fått se bilder på olika 
lekplatser innan det blev dags att rita. På förskolan 
Picasso hade barnen ritat två bilder var, en höstbild 
och en sommarbild. På Häggebo förskola hade 
barnen gjort en gemensam bild där alla fått rita 
något.

Resultat

De teckningar som barnen hade ritat och 
berättade om föreställde en variation av olika 
saker och innehöll mycket färg. En del teckningar 
var mer kreativa än andra så som ett Star wars 
spel, dinosaurier, djungel, en rymdraket och 
drakar. Majoriteten av teckningarna föreställde 
sådant som ger möjlighet till rörelselek, så som 
klätterställningar, rutschkanor och olika typer av 
gungor. Några barn hade också ritat specifik rollek, 
exempelvis hus där det går att leka affär. Det fanns 
också inslag som ger möjlighet till konstruktionslek, 
så som sand och vatten. På flera av barnens bilder 
fanns också gräs, blommor, träd och trädkojor.

Figur 1. En teckning föreställande ett hus för både vila 
och matpaus, rutschkana, karusell och bänk.

Figur 2. På en gemensam bild hade barnen ritat en bro 
över vatten mellan två stugor, en gunghäst och en linbana.
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Moment 2: Omröstningen

Metod

Barnen presenterades för åtta olika bilder på 
lekplatser och fick sedan möjlighet att rösta på 
den bild där de för tillfället helst skulle vilja leka. 
Se figur 4 till 11 som föreställer sådana lekmiljöer 
barnen fick rösta på.

Resultat

I barnens omröstning fick alla bilder någon röst. 
De tre populäraste lekplatserna var den stora 
lekplatsen, bygglekplatsen och vattenlekplatsen. 
Skogslekplatsen med koja fick allra minst 
med röster, men det kommenterade en del 
förskolepedagoger genom att säga att det är där 
barnen faktiskt brukar leka eller att de oftare brukar 
gå till en sådan miljö än till en lekplats.

Figur 3. Omröstning där vattenlekplatsen vann.

Figur 4. Den stora lekplatsen med mycket 
utrustning.

Figur 5. Den vilda lekplatsen med djur.



5

Figur 6. Den lilla lekplatsen. Figur 7. Lekplatsen för musik och dans.

Figur 8. Bygglekplatsen. Figur 9. Skogslekplatsen med kojor.

Figur 10. Vattenlekplatsen (bild utbytt på grund 
av upphovsrätt).

Figur 11. Hinderbanan (bild utbytt på grund av 
upphovsrätt).
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Moment 3: Lekplatsbesöket

Metod

I det sista momentet gick vi gemensamt till en 
närbelägen lekplats för att där kunna observera och 
prata med barnen om vad de kunde göra där.

Resultat

Vid våra lekplatsbesök lekte barnen både i 
den omgivande miljön och på lekutrustningen. 
Klätterställningar och rutschkanor var mer 
populära än annan lekutrustning. Det fanns 
en tendens av att barnen efter att ha testat 
lekutrustningen lämnade den eller påbörjade 
fantasilekar som att leka affär, drakar eller att spana 
efter djur. Särskilt i en barngrupp var det extra 
tydligt att det fanns andra roliga saker att göra än 
att använda lekutrustningen. I slutet av besöket hade 
alla barn lämnat lekutrustningen. Istället klättrade 
de i träd, hoppade mellan stenar och plockade med 
olika saker som pinnar, blad, ekollon och äpplen. 
I en annan barngrupp var en kulle ett uppskattat 
inslag. Det varierade mellan barngrupperna hur 
ofta de besökte lekplatser enligt pedagogerna, från 
någon gång i veckan till mer sällan. 

Slutsatser
Sammanfattningsvis är viktiga lärdomar för 
lekplatsplanen att:

• Den bredd som fanns i barnens teckningar 
och den spridda röstningen kan ses som ett 
argument för att lekplatserna bör vara varierade 
till innehåll och utformning med plats för olika 
slags lek.

• Lekplatserna bör vara utformade för att ge 
möjlighet till fantasilekar som inte styrs av 
föreställande lekutrustning. Alla barnens 
specifika önskningar går inte att uppfylla, 
men genom utformning som ger möjlighet till 
fantasifull lek går det att leka både Star wars och 
drake.

• Lekplatserna får gärna vara färggranna 
inspirerade av barnens teckningar.

• Möjlighet till lek med vatten var återkommande 
och är ett inslag om saknas på de kommunala 
lekplatserna idag.

• I omröstningen var lekplatsen med mycket 
utrustning, bygglekplatsen och vattenlekplatsen 
populärast.

• Observationerna vid lekplatsbesöken visar 
att omgivande parkmiljö med inslag av träd 
och andra växter är minst lika viktig som 
lekutrustning.

Kontaktpersoner
Jessica Eklund, Förskolan Picasso i Eslöv 
Eva Bauer, Häggebo förskola i Flyinge 
Tina Bernevik, Lindebo förskola i Eslöv 
Heidrun Sprenger, Lönnebo förskola i Löberöd
Patrik Forsberg, Mariebo förskola i Marieholm
Stort tack till alla barn och förskolepedagoger 
som engagerat sig och välkomnat oss!
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Promenadintervjuer med 
femteklassare
Hösten 2020 påbörjades ett parallellt pågående 
arbete som undersöker lekmiljöer utifrån barns 
perspektiv och biologisk mångfald. Platsen för 
fallstudien i arbetet är Stehag och därför har 
det kunnat bidra till kunskapsunderlaget för 
lekplatsplanen.

Metod
I fallstudien ingick promenadintervjuer där 10- 
och 11-åringar fick visa och berätta om de platser 
utomhus som de använder. Totalt genomfördes 
fyra promenadintervjuer med tio elever i årskurs 
fem på Stehagskolan under en vecka i oktober. På 
plats besvarades frågor om vad de brukar göra, hur 
ofta de brukar vara på platsen, vad de tycker är bra 
respektive mindre bra och om de lagt märke till 
något växt- eller djurliv. Intervjuerna tog mellan 1,5 
och 2 timmar och spelades in för transkribering och 
analys. Barn och vårdnadshavare informerades om 
att materialet från studien skulle kunna komma att 
användas i kommunens lekplatsplan.

Resultat
Sammanlagt visade barnen mellan 20 och 30 olika 
platser i Stehag som kategoriseras som formella och 
informella platser. Bland de formella platserna fanns 
tre lekplatser, men också en skatepark, tågstationen 
och utemiljön vid affären. Bland de informella 
platserna fanns flera kojor och andra gröna miljöer. 
På alla typer av platser var det sociala samspelet ett 
återkommande ämne i intervjuerna. Det handlade 
om att det är kul att umgås och göra saker med 
andra, men också hur de förhåller sig till andra 
som stör eller förstör. På formella platser kunde 
man mötas, träffa på fler eller helt nya vänner, men 
det fanns också en risk att andra kom och störde. 
På informella platser gick det istället att vara mer 
ifred och barnen berättade där om olika typer av 
lek: konstruktions- och fantasilek. På de informella 
platserna var risken istället att andra kom och 
förstörde sådant som de där hade byggt.

Slutsatser

I sammanhanget för lekplatsplanen indikerar 
studien att:

• Den mångfald av platser som barnen visade 
kan ses som ett argument för att skapa variation 
bland de kommunala lekplatserna.

• Utformning med inslag av grönska och 
rumsligheter hade förbättrat möjligheterna 
till vara i fred och att kunna ägna sig åt 
konstruktions- och fantasilek.

• Det är viktigt att det finns utrymme för det 
sociala på lekplatser om också äldre barn ska 
använda dem.

Kontaktperson
Åsa Mathiasson, Stehagskolan i Stehag
Stort tack till elever och personal på 
Stehagsskolan som engagerat sig och 
välkomnat oss!
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Enkät
För att samla in kunskap till lekplatsplanen 
gjordes en enkät som skulle ge ett representativt 
kunskapsunderlag för hur samtliga lekplatser 
på allmän platsmark används. Utvalda frågor 
illustreras med diagram på kommande sidor.

Metod
Under oktober 2020 fanns en enkät ute på Eslöv 
kommuns hemsida i 25 dagar där allmänheten fick 
möjlighet att svara på frågor om hur de använder 
lekplatser idag och vad de tycker är viktigt. 
Information om enkäten annonserades ut genom 
Facebook, tidningsannons och skärmar på bland 
annat Eslövs järnvägsstation. Rektorerna på alla 
kommunala skolor och förskolor fick information 
om enkäten för att kunna dela den vidare till 
vårdnadshavare.

Resultat

Deltagarna

Sammanlagt svarade 459 personer på enkäten varav 
nästan 80 procent var kvinnor. De flesta besökte 
lekplatser som medföljande vårdnadshavare. 80 
procent av de som svarade bodde i villa eller 
liknande, medan 20 procent svarade att de bodde 
i lägenhet. Utifrån svaret om närmsta lekplats går 
det att se att boende i Marieholm och Flyinge är 
överrepresenterade.

Vanor och tillgång

En majoritet angav att den främsta orsaken till att 
besöka en lekplats var för att leka. Medianvärdet för 
antal besökta lekplatser utöver den närmsta var tre 
och Trollsjön var den lekplats som besöktes oftast. 
Över 60 procent av de svarade besöker en lekplats 
minst en gång i veckan. Nästan 70 procent har inte 
mer än cirka 10 minuters promenad till sin närmsta 
lekplats. Drygt hälften av de svarade uppfattade att 
det fanns en barriär (exempelvis en bilväg) mellan 
hemmet och lekplatsen som hindrar barn att ta sig 

till lekplatsen på egen hand, medan andra hälften 
inte ansåg att det fanns en sådan barriär.

Förslag till förbättring

Enkätsvaren visar att drygt 65 procent tycker att 
deras närmsta lekplats inte är bra och ger den 
betyg 1 eller 2. Detta återspeglas i de svar som 
ges på frågan var de skulle vilja förbättra på sin 
närmsta lekplats då många efterfrågar bättre 
lekutrustning för barn upp till 12 år, bättre skötsel 
och parkmöbler. Omkring 20 procent har valt 
att ge ett eget svar där många också tyder på 
en önskan om större satsningar på lekplatserna. 
Många kommentarer går att kategorisera som mer 
specifik utrustning så som gungor, rutschkana och 
skatebana. Det angavs också önskemål om ändrad 
placering och förslag som kan kopplas till trygghet 
så som bättre belysning, bättre översikt och att 
lekplatsen borde vara inhägnad. Några önskade 
träd och buskar för att få bättre vindskydd och 
skugga. Bristande tillgänglighet kommenterades 
på en nyligen upprustad lekplats. En del valde att 
ge beröm och hade svårt att komma på ett tredje 
alternativ eller gav idéer på olika teman så som 
naturlek och en trafiklekplats. En del önskade 
fler lekplatser medan andra skulle vilja se större 
satsningar på ett mindre antal. De ställningstagande 
som tas gällande antal lekplatser och placering går 
att läsa om i lekplatsplanen, samt i bilaga 1.
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Hur gammal är du?

66 år 
eller 
äldre

Vilket kön har du? Med kön menar vi 
könsidentitet, alltså det kön du själv 
känner dig som.

Namn Antal %

0-12 år 14 3,1

13-19 år 9 2

20-35 år 178 38,8

36-50 år 211 46

51-65 år 39 8,5

66 år eller äldre 8 1,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Namn Antal %

Kvinna 362 78,9

Man 94 20,5

Annat 3 0,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

På vilket sätt brukar du besöka lekplatser?

Namn Antal %

Som lekande barn 21 4,6

Medföljande vårdnadshavare 361 78,6

Annat medföljande sällskap 77 16,8

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur bra skulle du säga att din närmsta 
lekplats är?

Inte alls bra

Mycket braMycket bra

 1

 5

Var bor du?

Enkät angående kommunens lekplatser

Var bor du?

Namn Antal %

Eslöv 214 46,6

Annan tätort i kommunen 228 49,7

Annat alternativ 17 3,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Vilken typ av bostad bor du i?

Namn Antal %

Lägenhet 92 20

Villa eller liknande 367 80

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur gammal är du?

Namn Antal %

1 - Inte alls bra 170 37

2 131 28,5

3 93 20,3

4 50 10,9

5 - Mycket bra 15 3,3

Total 459 100

Statistik

Medelvärde 2,15

Median 2

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Vad skulle du vilja förbättra på din närmsta lekplats? Välj tre alternativ.

Namn Antal %

Bättre lekutrustning för barn 0-5 år 290 63,2

Bättre lekutrustning för barn 6-12 år 300 65,4

Bättre lekutrustning för barn 13-18 år 94 20,5

Bättre parkmöbler som bänkar och bord 187 40,7

Bättre skötsel 196 42,7

Bättre tillgänglighet för personer med olika förmågor 59 12,9

Mer av löst material som pinnar för kojbygge eller
sandleksaker

71 15,5

Mer av blommor och ätbara växter 55 12

Mer av träd och buskar 29 6,3

Annat alternativ 96 20,9

Total 1377 300

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Annat alternativ

fler gungor

Gunga för små barn

Bra variation men det hade varit kul att måla upp ʺvägarʺ med trafikskyltar då cyklarna är populära, samtidigt övar man på trafikregler.

Mer underhåll!

Placeringen

Belysning kanske,har iofs inte varit där på vintern men bra belysning är alltid tryggt.

Bättre översikt på lekplatsen

Vindskyddade växer.

En rutschkana med en bra trappa att gå upp i. Små barn kan inte själva klättra upp för den som finns idag utan att möjligen ramla och göra sig illa.

Namn Antal %

0-12 år 14 3,1

13-19 år 9 2

20-35 år 178 38,8

36-50 år 211 46

51-65 år 39 8,5

66 år eller äldre 8 1,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Namn Antal %

Kvinna 362 78,9

Man 94 20,5

Annat 3 0,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

På vilket sätt brukar du besöka lekplatser?

Namn Antal %

Som lekande barn 21 4,6

Medföljande vårdnadshavare 361 78,6

Annat medföljande sällskap 77 16,8

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)
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På vilket sätt brukar du besöka 
lekplatser?

Namn Antal %

0-12 år 14 3,1

13-19 år 9 2

20-35 år 178 38,8

36-50 år 211 46

51-65 år 39 8,5

66 år eller äldre 8 1,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.

Namn Antal %

Kvinna 362 78,9

Man 94 20,5

Annat 3 0,7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

På vilket sätt brukar du besöka lekplatser?

Namn Antal %

Som lekande barn 21 4,6

Medföljande vårdnadshavare 361 78,6

Annat medföljande sällskap 77 16,8

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur ofta brukar du besöka 
kommunala lekplatser?

Namn Antal %

Flera gånger i veckan 141 30,7

En gång i veckan 138 30,1

En gång i månaden 95 20,7

Mindre än en gång i månaden 53 11,5

Nästan aldrig 32 7

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur långt är det till den lekplats du brukar besöka oftast?

Namn Antal %

Cirka 5 minuters promenad eller mindre 200 43,6

Cirka 10 minuters promenad 118 25,7

Cirka 15 minuters promenad 61 13,3

Längre promenad 29 6,3

Det är inte promenadavstånd 51 11,1

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur många andra kommunala lekplatser i Eslövs kommun har du besökt i år förutom den du besöker oftast?

Vad är främsta anledningen till 
att du eller ditt barn vill besöka 
lekplatser?

Namn Antal %

För att få röra på sig 62 13,5

För att leka 305 66,4

För att umgås med varandra eller andra besökare 25 5,4

För att vistas utomhus 53 11,5

Annat 14 3,1

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Annat

Vi går dit med fritids för att variera utbudet från skolgården.

För att kombinera nöje med motion

Barnbarn och gudbarn

Alla ovanstående.

Besökt pga sitter med i rådet för hälsa o trygghet och representerar barn/unga med rörelsenedsättning

Allt ovanstående

Flera av de ovanstående alternativen

Med barnbarn

Genom jobb

röka

Upplever du att det finns barriärer som stora vägar mellan din bostad och din närmsta lekplats som kan hindra barn att ta sig till
lekplatsen på egen hand?

Namn Antal %

Ja 257 56

Nej 202 44

Total 459 100

Svarsfrekvens

100% (459/459)

Hur bra skulle du säga att din närmsta lekplats är?



Vad skulle du vilja förbättra på din 
närmsta lekplats? Välj tre alternativ.

sandleksaker

NamnAlternativ Antal %

Bättre lekutrustning för barn 0-5 år 290 63,2

Bättre lekutrustning för barn 6-12 år 300 65,4

Bättre lekutrustning för barn 13-18 år 94 20,5

Bättre parkmöbler som bänkar och bord 187 40,7

Bättre skötsel 196 42,7

Bättre tillgänglighet för personer med olika förmågor 59 12,9

Mer av löst material som pinnar för kojbygge eller sandleksaker 71 15,5

Mer av blommor och ätbara växter 55 12

Mer av träd och buskar 29 6,3

Annat alternativ 96 20,9

Total 1377 300

Slutsatser
Sammanfattningsvis är viktiga lärdomar för 
lekplatsplanen att:

• Lekplatserna är viktiga för lek i vardagen.

• Det finns ett måttligt behov av nya lekplatser så 
att fler får en lekplats nära sig.

• Barriärer mellan bostad och lekplats skulle 
behöva bli färre, åtgärder kan vara fler 
lekplatser och andra trafiklösningar.

• Lekplatserna får generellt ett dåligt betyg och 
större satsningar efterfrågas.

• Generellt önskas bättre lekutrustning, 
parkmöbler och skötsel.

• Många konkreta förslag på förbättringar angavs 
och de kommer tas med tills då lekplatserna i 
turordning ska göras om.






