
Det var naturen som bestämde 

hur vi lekte och dagdrömde.

(Astrid Lindgren)



Uppdrag:

”Naturskolan ska stödja och stimulera 

skolutveckling inom naturvetenskap, teknik 

och hållbar utveckling.”

Naturskolan i Lund 1986-



Utomhuspedagogik och sund livsstil
Ett utvecklingsområde i Lunds kommun.

Syfte - Att vidareutveckla förskolors och grundskolors utomhuspedagogik

i närmiljön för att barn och elever ska:

• förstå sin roll i naturens kretslopp 

• få utlopp för lek, kreativitet och fantasi 

• stimuleras till en sund livsstil 

• utöva fysisk aktivitet



Gröna skolgårdar 1992-

Stimulerande och 

pedagogiskt använd-

bara utemiljöer ska 

skapas på skolor och 

förskolor i kommunen. 



Pedagogik och förvaltning

i samverkan

Skolor, förskolor, 

förvaltare, beställare 

och entreprenörer ska 

få en bättre dialog än 

tidigare.

En policy har tagits fram av 

Tekniska förvaltningen, Lundafastigheter samt

Barn & skolförvaltningarna



•en plats som visar att man bryr sig om 

den yttre miljön 

•en plats som går att påverka 

•en plats med många utrymmen för barn 

och ungdomars olika behov 

•en pedagogisk resurs med plats för 

kreativa projekt 

•en tillgång för stadsdelen 

•en plats med biologisk mångfald 

•en säker och hälsosam plats 

Vi menar att skol- och 

förskolegården ska vara:





De sex bedömningspunkterna är:

• Friyta

• Zonering av gården

• Vegetation och topografi

• Integration av lekutrustning

• Möjlighet till omvärldsförståelse

• Samspel mellan ute och inne



Varierad topografi

Varierad vegetation

Varierade solförhållanden



Totalhyra (infördes 2013-01-01)

Rädsla 

Likvärdighet

Makt

Tillämpning och utmaningar





Mariana Brussoni, Associate Professor of Pediatrics, University of British Columbia

Sannolikheten att ett barn råkar ut för en 

olycka med dödlig utgång är mycket liten.

Varför denna rädsla? 

Rädsla för trafik

Rädsla för kriminalitet

Rädsla för att själv bli anmäld

https://theconversation.com/profiles/mariana-brussoni-392133






Risker är ofrånkomliga

Världen är full av risker

Varje individs liv, från födelse till död, 

är mättat med risker

There is no escape!

Bernard Spiegal, Director of PLAYLINK, a multi-disciplinary practice focused on securing children and teenagers’ freedom to play.



Risker är inte bara ofrånkomliga…

Redan från tidig ålder har vi ett naturligt begär efter risker.



…och i mycket tidig ålder utvecklar vi en förmåga 

att hantera de risker vi frivilligt utsätter oss för 

(eller utsätts för av yttre omständigheter).

Detta bidrar i hög grad till vår överlevnad.



Vissa saker kan man inte lära sig genom undervisning. 

De lär man sig bara genom erfarenhet:

 självförtroende

 nyfikenhet

 försiktighet

 lämplighet och preferens

 motståndskraft

 smärta, meningen med smärta

 att göra välgrundade val

 konsekvenser av de val man gör



Hur använder vi orden?

Allting som innebär en potentiell

risk, är samtidigt en potentiell 

möjlighet för lärande.

Risk -benefit analysis

Skilja på risk och 

fara för allvarlig skada



När är det farligt?

Vad är en allvarlig skada?

Ett skrubbsår?

Ett blåmärke?

En bula /svullnad?

Ett brutet ben? 



Risker är nödvändiga ingångar till kunskap.

Olyckshändelser kan vara bra för barn.

En radikal slutsats, som vi inte kan bortse från:

Att alltför starkt 

fokusera på att 

undvika eller 

minimera risker i 

barns miljö kan därför 

vara skadligt för dem.



.. men blir ofta hindrade. Den motoriska utvecklingen hämmas. 

Barn vill utmana sina egna gränser 

Sex olika former av utvecklande, men riskfylld lek:

• undersöka höjder

• uppleva hög fart

• utforska potentiellt farliga verktyg

• närma sig potentiellt farliga landskapselement

• fysisk kamp

• att vara ute på egen hand

Ellen Beate Hansen Sandseter

Professor at Queen Maud University College of Early Childhood Education in Trondheim, Norway.



• Ett sätt är att skapa stimulerande fysiska miljöer 

– eller att inte ta bort redan befintliga sådana 

miljöer – där barn kan lära sig ta risker på ett 

sätt som inte allvarligt skadar dem.

Maria Nordström, Docent, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU Alnarp

• Vistelse i naturmiljö 

erbjuder ofta sådant 

risktagande.

Kalkylerat risktagande













Lagar

Förordningar

Föreskrifter

Rättsliga råd 

Anvisningar

Standarder

Uppsåt

Oaktsamhet

Magnus Bolin, Chefsåklagare på åklagarmyndigheten i Göteborg



BBR 8:93 

Skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter

Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för 

personskador begränsas. Underlaget till gungor, 

klätterställningar och dylika lekredskap ska vara 

stötdämpande och i övrigt så utformat att risken för 

personskador vid en olycka begränsas.
Allmänt råd

Exempel på hur fasta lekredskap kan utformas finns i SS-EN 

1176-1 och SS-EN 1176-7. Exempel på stötdämpande underlag 

och provningsmetoder för stötdämpande underlag finns i SS-EN 

1177.



Peter Kells, President of Grace-Kells Consultant Inc.,Ottawa, Canada



The BC Injury Research & Prevention Unit:

We have become increasingly concerned that some of our 

efforts to keep children safe may be doing unintended harm. 

By only thinking about safety, we can lose sight of how we 

may inadvertently cause serious harms in other ways

(april 2015)

The Health and Safety Executive

Those providing play opportunities should focus on 

controlling the real risks. Accidents and mistakes 

happen during play – but fear of litigation and 

prosecution has been blown out of proportion

(sept 2012)



International School Grounds Alliance (ISGA)








