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lek
för
alla.
När vi på HAGS planerar mötesplatser för små och stora
barn utgår vi alltid från begreppet Lek för alla. Vad menar
vi med det? Vem är alla? Alla några? Alla vissa?
Jo - vi menar att vi måste planera och ta ansvar för att det
säkert finns något för alla. Något för var och en som är
roligt, utmanande och som kan bidra till barns utveckling.
FN:s barnkonvention talar om barns rättigheter, däribland
rätten till lek. Den rätten gäller ALLA barn. Den är vår
drivkraft - den som stärker oss i vårt dagliga arbete med
att designa mötesplatser, hitta lösningar och sedan utveckla
produkter som är tillgängliga för alla.
En lekplats är så mycket mer än bara själva lekprodukten.
Det som är nödvändigt för några är uppskattat av många.
Det blir mycket smidigare om vi tänker till från början vid
utformningen av mötesplatser. Att inte bara fokusera på
produkten i sig, utan också på att den verkligen ska
fungera och kunna användas av alla besökare.
Vi hoppas att denna broschyr ska ge idéer och insipiration
i ditt arbete med att tänka, planera och skapa miljöer som
inkluderar alla.
Välkommen till HAGS och Lek för Alla.

Några av de vanligaste

funktionsvariationerna

ADHD
Svårt att fokusera och koncentrera sig på en specifik
uppgift.
Ofta hög aktivitet och impulsivitet.
Kan bli störda av röriga och stökiga miljöer.

Rörelsevariation
• cerebral pares • reumatism • ryggmärgsbråck •
spasticitet •

Bra med aktiviteter som har tydliga mål och en klar
struktur. Likaså aktiviteter som medför spänning,
är fartfyllda och ger möjlighet att uppleva snabba
och påtagliga resultat.

Markbeläggning som fungerar för hjälpmedel på hjul.
Ramper med kant i rätt lutning.
Rätt höjd vid plattformar för att kunna hasa över till
lekredskapet. (40-45 cm)
Vändytor för rullstol eller två öppningar i t ex lekhus.
Behöver komma nära lekredskap.
Exempel på lekredskap: Gungor, rutschbana, upphöjt
sandbord med bra underlag.

Autism
Har svårt med kontakt och kommunikation med
andra människor.

• ljuskänslighet • sakna mörkerseende • begränsat
synfält • nedsatt synskärpa • helt blind •
Inhägnad lekplats med tydlig planlösning för att kunna
orientera sig på lekplatsen. Tydligt både i och mellan
lekredskapen.
Visuella kontrastfärger och taktil märkning på lekredskap och inhägnader.
Lekredskap i färg som kontrasterar mot bakgrunden.
Inspringningsskydd runt gungplats.
Ledstråk gärna med olika ytstruktur och kontrastfärger
mellan lekytor och redskap.

Rörelseförmågan kan vara helt eller delvis förändrad.
En del använder rullstol, gå-hjälpmedel eller något att
hålla sig i. Viktigt att barn med viss rörelseförmåga får
möjlighet att träna upp sig.
Mår bra av kroppsupplevelser, t ex gunga, studsa,
vicka, rutscha eller rulla.

Synskada

Se upp med kanter.

Ett tips...
...är att tänka aktivitet och upplevelse
snarare än produkt och redskap
• balansera • klättra • rutscha •
gunga • ta sig fram • mötas • vila
• snurra • studsa • hoppa •

Utvecklingsstörning
• kromosomförändring • fosterskada • förlossningsskada • sjukdom • olycka •

Visuellt tydliga handtag vid nivåförflyttning, t ex vid
klättring.
Taktilt och visuellt markerade nivåskillnader i markplan,
vid trappor eller kanter.
Ledstänger som börjar och slutar ett stycke före och
efter sluttning eller trappa.
Informationstavla med taktil bild på området är ett
bra hjälpmedel.
Belysning som är tillräckligt stark, men inte bländande.
Gärna extra belysning vid t ex sandlåda och klätterställning.
Genom att gång på gång få känna och orientera sig lär
sig barnet hur det ser ut och hur lekredskapen fungerar.

Hörselskada
Har ofta svårt med balansen och behöver extra
mycket lek för sin motoriska utveckling.

Svårt att förstå hur man använder lekredskap när
det behövs samarbete och samspel i leken.

Svårigheterna kan variera mycket från person till person.

Lugn lekmiljö, gärna avskild, bullerfri och tydligt
avgränsad med staket underlättar.

Leker högre upp i åldrarna.

Vissa ljud är störande för barn med hörapparat,
t ex trafikbuller. Däremot kan starka ljud som känns
i kroppen (vibrationer) vara inspirerande och
spännande.

Information via bildsymboler eller tydliga bilder.

Är mer beroende av visuell information.

Visuella och taktila anpassningar kan underlätta.
Färgsättningen kan bidra.

Barnen kan ha flera funktionsvariationer samtidigt.

Lekredskap i vuxen storlek.
Inspringningsskydd runt gungplatser.
Lekredskap som är tydliga och enkla att använda och
som stimulerar flera sinnen.

Källa: Mer åt fler på lekplatsen, Sveriges Kommuner och Landsting
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Lekplatsen, en social mötesplats
Engagemanget lyser igenom på långt håll - Helen Bergander är en av flera på
HAGS i Aneby som verkligen brinner för sitt jobb. Som koordinator på kundspecialavdelningen är ett av hennes uppdrag att ansvara för att företagets
lekplatser och produkter skall vara tillgängliga för alla.

Vad innebär begreppet tillgänglighet för er på HAGS?

Det innebär att en lekplats ska fungera och vara till
glädje för så många som möjligt. Fritt översatt betyder
ju tillgänglighet - nåbart - möjligt - åtkomligt - framkomligt. Alla kan inte göra allt - men det ska finnas
något för alla
...och vad innebär det i praktiken?
Det handlar om att tillgänglighetstänket ska finnas med
i allt vi gör, redan från början. Rent praktiskt i det dagliga
arbetet finns det många olika infallsvinklar på projekten.
Det kan börja med att en av våra säljare hör av sig med
ett kundbehov. Då ser vi över helheten och gör kundförslag tillsammans. När konceptavdelningen tar fram
nya produkter tar jag aktiv del och försöker hela tiden
vara ett bollplank och ställa frågor som ”har ni tänkt på
att...” Det kan också innebära att kommunicera tillgänglighet på olika sätt. Den här broschyren är ett exempel
på detta.
När är ditt jobb som allra mest givande och roligt?
Det är utan tvekan när jag får förmånen att träffa familjer som lever i den verklighet som funktionsvariation
innebär. Att få se och höra att vårt jobb på något sätt
bidragit till att underlätta vardagen för dem, betyder
otroligt mycket. Ett bra exempel är när vi besökte lekplatsen Vasaparken i Uppsala, tilsammans med Roy
och hans föräldrar Hugo och Maja. Det var fantastisk
att att se deras glädje. Läs mer på sid 10-13.
Mötesplatser är ett ord som ni använder,
hur tänker ni då?
Vi ser en allt större betydelse av att det finns naturliga
mötesplatser i samhället. Platser som inspirerar till
möten - mellan barn, mellan generationer, mellan
kulturer, mellan nationaliteter. Lek fungerar utan ett
gemensamt språk. Kan man inte prata kan man ändå
förstå varandra genom leken.
Lek kan ju uppfattas som ”bara något kul”?
Har du andra infallsvinklar på lekens betydelse?
Ja, absolut! För det första är det underskattat att ha
roligt. Det är verkligen så viktigt, för att må bra. Vi skulle
alla behöva vara lite barnsligare helt enkelt. Lek och
glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning,
koordination, balans och styrka, egenskaper som man
har nytta av hela livet. Leken har också stor betydelse
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Regler för Lekplatser

för barns sociala samspel. Det blir enkelt och naturligt
att interagera när man leker.

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande,
trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig
till. Det innebär bland annat att barns
miljöer och lekplatser ska vara säkra och
tillgängliga.

Vilka är de största svårigheterna i arbetet med att
planera ”lek för alla”?

Plan- och bygglagen (PBL)

Det är nog att funktionsvariationerna ofta ställs emot
varann, rent praktiskt. T ex att synsvaga behöver avgränsningar och kanter för att kunna orientera sig
effektivt. Samtidigt behöver rullstolsburna helt släta ytor
utan nivåskillnader, för att ta sig fram på ett optimalt sätt.
Finns det ytterligare utmaningar?
Det är viktigt att betona att tillgänglighet inte bara berör rullstolsburna. Det handlar inte bara om att bygga
ramper. Tillgänglighet är så mycket mer. Behoven ser
så olika ut. Det kan lika gärna handla om att barn med
mag- och tarmproblem behöver tillgång till toaletter
i nära anslutning till lekplatsen. Eller att barn med
autism har behov av att det finns lugna platser att
dra sig undan till. Det är också viktigt att erbjuda lek
med varierad svårighetsgrad. Så att det finns möjlighet
till utveckling och att träningen blir utmanande och
lockar till förbättring.
Om du skulle framhålla någon HAGS-produkt,
vilken väljer du då?
Då skulle jag välja karusellen Spinmee. Den passar
många, både stora, små, olika funktionsvariationer.
Där kan man leka tillsammans. Sen skulle jag vilja slå
ett slag för nätleken. Samma system kan innebära
helt olika svårighetsgrad och utvecklingsmöjligheter
beroende på vem som använder det. Det kan vara
stående, liggande, lutande, erbjuda viloplatser, Man
kan klättra högt upp eller vara kvar i markplan. Ofta
leker barnen länge utan att tröttna.
Hur ser ert arbete ut framåt?
Vi försöker skapa mer nätverk och samarbete med
föräldrar och andra kunniga inom området. Det är de
som är de verkliga experterna. Internt på HAGS strävar
vi efter att öka vår kunskap om tillgänglighet, för att
kunna erbjuda både kompetens och bra produkter.
Vart vänder man sig om man har frågor - eller
synpunkter / idéer - som rör tillgänglighet?
Vi har skapat en mailadress specifikt för detta syfte
lekforalla@hags.com

Regler för utemiljön finns i Plan- och bygglagen (SFS
2010:900), 8 kap. 9 § punkt 5 och 6, samt 10–12§§ och
15–16 §§. Där anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser och fasta anordningar
på lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall
begränsas.

Boverkets föreskrifter
I Boverkets byggregler, BBR finns regler om skydd mot
olyckor vid fasta lekredskap på tomter. BBR gäller vid nybyggnad eller nyanläggning och vid ändring av lekplatser.
Tillgänglighet på allmänna platser. Enligt Boverkets
föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och
andra anläggningar (BFS 2011:5 ALM 2) som gäller vid
nyanläggning av bland annat lekplatser, ska dessa
kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Däremot behöver
inte samtliga lekredskap vara tillgängliga.
Enkelt avhjälpta hinder. Boverkets föreskrifter om
enkelt avhjälpta hinder (BFS 2013:9 HIN 3) gäller bland
annat för allmänna platser. Dessa innehåller krav på
att förbättra tillgängligheten på befintliga allmänna
lekplatser så att de blir användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Produktsäkerhetslagen (PSL)
Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451), PSL, kräver att
varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL
gäller alla varor och tjänster som en näringsidkare, även
t.ex. bostadsrättförening eller samfällighet, tillhandahåller
konsumenter (säljs, hyrs ut eller upplåts m.m.). PSL gäller
även för varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet
som t.ex. lekredskap på lekplatser

Europastandarder (EN)
Krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap finns i Europastandarderna för lekredskap och
stötdämpande underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177.
De innehåller minimikrav för säkerhet och används
vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven
i PBL och PSL.

Läs mer på boverket.se
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Vasaparken – lekplatsen där barnen fått bestämma!
Lekplatsen i Vasaparken, Uppsala invigdes sommaren
2018 med clowner, glass och ballonger. Projektledare
för upprustningen Lotta Wikegård är en energifylld
och sprudlande tjej som drivs av Mer Åt Fler-tänket.

”Känslan att få vara med
i leken och inte känna
sig utanför är bland det
viktigaste som finns”

Mer Åt Fler
Mer Åt Fler innebär att man med enkla medel kan
göra en lekplats tillgänglig för fler. Lotta har varit
projektledare för många omtyckta och prisbelönta
parker inom kommunen, ex. Pelle Svanslös lekplatsen
och Cirkus lekplatsen. Reaktionerna efter invigningen
av Vasaparkens lekplats har varit – vilken fantastisk
tillgänglig lekplats!

”Jag önskar att
trädet mitt på lekplatsen ska få vara
kvar”

Här finns många olika varianter, bl a en tillgänglighetsanpassad gunga och en gruppgunga. ”Man behöver
inte göra det krångligare än vad det är, gungor och
rutschbanor vill alla ha”, säger Lotta. ”Men vi måste
tänka på variationen så att det alltid finns något för alla
och möjligheten att ta sig fram till redskapen är grymt
viktig. Vi ska inte bidra till utanförskap”, fortsätter hon.
”Good Enough”
Lekplatsen i Vasaparken är uppdelad i öar, vilket ger
en tydlighet som är bra för bl a barn med autism.
Underlagen i hela området är anpassade med skillnader i materialval som gör det lättare för synsvaga
att följa.
Lotta avslutar med att säga att ibland räcker det med
good enough. Det är bättre att göra någonting än att
inte göra något alls. Det går alltid att bygga vidare för
att hela tiden bli bättre.

Barnens idéer blev verklighet
Projektet drog igång med en förslagslåda vid den
befintliga lekplatsen där barn och vuxna fick möjlighet att lämna sina idéer och förslag. Koja, gungor,
karusell, linbana, studsmatta – förslagen som kom
in var många. En pojke önskade att trädet mitt på
lekplatsen skulle få vara kvar. Ett förslag som Lotta
tog fasta på och gruppen började skissa på en tillgänglig trädkoja för fler. Trädkojan blev på 1,8 m
höjd med ramper som slingrar sig upp bland träden.
Ramperna är vida och har vilplan med jämna
mellanrum. Längsmed sidorna på ramperna finns

8

lek för alla. DELAKTIGHET. TILLGÄNGLIGHET & GLÄDJE

det spel och kikare att stanna upp vid och leka med.
”Kul att få bygga en koja som är tillgänglig för både
stora och små”, säger Lotta.
Studsa och Snurra
De ville ta lekplatsen ett steg längre än tidigare, både
genom den tillgängliga trädkojan, men också genom
fler dynamiska lekredskap som var tillgängliga. Det
handlar inte bara om att kunna komma fram till lekredskapen utan också att faktiskt kunna använda
dem och vara med i leken. ”Känslan att få vara med
i leken, och inte känna sig utanför, är bland det
viktigaste som finns”, säger Lotta. Studsmattan är ett

exempel. Här har man skapat ett stort utrymme
runtomkring som ger möjlighet att ta sig nära och
bara titta. Eftersom den är i markplan kan man också
rulla på med rullstol och vara med i leken. Här kan alla
leka tillsammans. Farten, fläkten och hela dynamiken
i en karusell gör den till ett populärt lekredskap. Tack
vare att karusellen Spinmee är rymlig och i marknivå
kan så många fler använda den.
Gungan - favorit som håller
Gungan är en klassiker på lekplatsen och ett lekredskap som de flesta älskar. Det visade även
undersökningen som gjordes inför upprustningen.
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Glädje blandas med sorg
Föräldrarna Maja och Hugo ser en stadig förbättring,
men hur många förmågor Roy kommer att kunna
träna upp vet man ännu inte. Glädjen över att Roy till
slut fick medicinen, som gjort att han överlevt, blandas
med sorg över att det hann gå så lång tid att hans
muskler bröts ner så mycket. ”Hade Roy fått
medicinen i ett tidigt skede hade han varit en helt
annan pojke idag”, säger Maja.
Vasaparken - en lekplats för oss
Roy, Maja och Hugo är nyinflyttade i Uppsala. De
besöker ofta lekplatser eftersom det är ett bra sätt
för hela familjen att komma ut och aktivera sig. Där
de tidigare bodde upplevde de ofta att lekplatserna
de besökte inte erbjöd något för dem.

”Jag upplevde att Roy
skrattade mest hela tiden
första gången vi besökte
Vasaparken”

Roy
Med ett försiktigt leende och de intensivt blå
ögonen fulla av liv tar Roy in omgivningen när
vi möts i Vasaparken i Uppsala. Man kan ana
lusten att leka och träffa andra barn. Precis
som hos alla barn som närmar sig en lekplats.

10

lek för alla. DELAKTIGHET. TILLGÄNGLIGHET & GLÄDJE

En liten fighter
Roy föddes med Spinal muskelatrofi, SMA, som är en
ärftlig sjukdom. Den bryter ner nervceller och leder
till att muskler förtvinar. Den svårare formen av SMA
var tidigare en dödlig sjukdom. Föräldrarna upptäckte
sjukdomen när han bara var någon månad gammal
och Roy kom med som sista patient i en forskningsstudie. Redan i ett tidigt skede visade studien ett så
bra resultat att den delen av undersökningen avbröts.
Tyvärr visade det sig att Roy var en av dem som hade
fått placebo sprutor (Det är en spruta i ryggmärgsvätskan som ges, de i placebogruppen fick bara ett
litet stick under huden för att man inte skulle se
skillnad). Det innebar att Roy hann bli mycket sämre
innan medicinen var släppt och han kunde börja
behandlas. Idag är Roy 2,5 år och han får medicinen
var fjärde månad.

De blev därför otroligt glada när de upptäckte Vasaparken, hit går de gärna! Här kan de vara med på ett
sätt som de tidigare inte har upplevt. De åker karusell,
gungar, hoppar studsmatta och går upp i trädkojan.
Fart och intryck
Roy älskar fart och gillar när man snurrar honom i
karusellen eller gungar honom på gruppgungan.
De visuella intrycken är också viktiga för honom.
Att kunna komma nära allt och alla barn som leker
är viktigt för att känna att man får vara med. Inte
bara observera på håll utan få möjlighet att interagera i leken även om man motoriskt inte kan leka
likadant.
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Lyssna på...

Föräldraperspektiv
Även som förälder
betyder det mycket att
kunna vara med och
leka tillsammans, säger
Maja. Att inte bara behöva
stå vid sidan och titta på
andra som leker eller att
känna sig utanför på
grund av att man har en
annorlunda situation.
Maja berättar att första gången de besökte Vasaparken stod de i kö till studsmattan som alla andra.
Barnen framför pratade med dem och samtalen och
frågorna blev naturliga. När det sedan var deras tur
kunde de rulla på vagnen och hoppa tillsammans.
Maja upplevde att Roy skrattade mest hela tiden
första gången de besökte lekplatsen. Sjukdomen
och begräsningarna den medför i vardagen, gör att
de inte kommer ut lika ofta som andra. Eftersom Roy
är infektionskänslig och inte kan vistas inomhus med
andra barn, är det extra viktigt för honom att få vara
en del av gemenskapen och leken, när de väl besöker
en lekplats utomhus
Enklare komplement
Det behöver inte vara svårt att göra en lekplats mer
tillgänglig. Enklare komplement, t ex ryggstöd på
sitsen på en cykelkarusell, skulle göra det enklare
för barn med funktionsvariation att använda den.
Mer lekdetaljer på låg höjd och hårdgjorda ytor
är andra exempel på enkla anpassningar, som de
avslutar med att tipsa om.

Podden Sjukt Liv. Tillsammans med Nina Olsson, en
annan ung mamma med ett barn som har Spinal
muskelatrofi, har Maja startat podcasten ”Sjukt liv!”
I podden berättar de om hur de och deras familjer
lever i en oviss framtid.
Tonen är inte låg och deppig bara för att den ofta berör
tunga ämnen. Istället är den energifylld med en vilja att
ventilera tankar, känslor, idéer, erfarenheter och upplevelser och pysa och bearbeta, lära sig själva och lära
andra hur det kan va att leva med sjuka barn. Det finns
en vilja att förstå vad det är för mekanismer som sätts
igång när man hamnar i en svår kris. Varför man tänker
och beter sig som man gör och hur det fungerar rent
praktiskt. Ett sjukt liv helt enkelt.

Följ...

på Instagram @majsenpadajsen
”Hittade idag för första
gången en handikappanpassad lekplats!
Jättestor och massa saker
man även kunde göra och
uppleva från en rullstol.
Roy var lyrisk! Heja Uppsala kommun för detta
fantastiska initiativ! Lek
för alla!
Vasaparken får 5 av 5
slemsugar!”
...skriver Maja Ödmann
på sitt Instagram-konto.

Titta på...
SVT dokumentären ”Låt Roy leva” där Roys första år i
livet har porträtterats
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MÖT COOLA CAMERON
En solig vårdag träffar vi Cameron och hennes mamma Maria på lekplatsen Plikta i

Göteborg. Den ligger i en lummig del av Slottsskogen med öppna gräsytor och sluttningar runtomkring. Det är en lekplats som de ofta besöker och tycker mycket om.
14
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Tydlighet skapar trygghet.

”De barnen hoppar och tjattrar hela tiden, men
Cameron säger ingenting”, säger Maria. ”Hur reagerar
de då?” ”Svarar hon så svarar hon, annars fortsätter de
bara att prata. Det är rätt coola ungar måste jag säga,
som accepterar Cameron som hon är. Det är viktigt för
henne att bli förstådd, och att man är tydlig mot henne”,
svarar Maria.

i keramik och spelar elgitarr. Vi undrar hur ”att använda
händerna” skulle gå att översätta på en lekplats. Maria
funderar och berättar sedan att Cameron tycker om
att klättra på väggar med klättergrepp och även i
nätlek. ”Hon har inte råstyrka eftersom hon även har
reumatism, men hon tycker ändå det är roligt att
klättra”, säger Maria.

Vi frågar hur Maria upplever att vara på en lekplats med
Cameron när hon inte pratar med andra barn. ”Är jag i
närheten brukar jag försöka svara i hennes ställe.
Tycker barnen det är konstigt får det stå för dem”,
svarar hon. ”Jag känner dem som undviker att göra
saker för att det blir för jobbigt, men jag säger till dem
att strunta i vad andra säger. Varför ska vi välja bort,
varför ska vi inte kunna vara med? Så tänker jag”,
fortsätter hon vidare.

Älskar spel
Hon berättar att Cameron älskar spel där man ska
föra en kloss i en bana, men att de oftast är gjorda
för mindre barn. ”Att ha sådana spel för större vore
roligt! De skulle kunna vara med olika färger och
svårighetsgrad, men inte med ljud, det fungerar
inte för Cameron”, säger Maria. Hon tycker att de
lekpanelerna skulle placeras som en separat produkt
eftersom barn med autism hellre vill vara där det är
lite lugnare och inte med så många barn på samma
ställe.

”Jag känner dem som undviker
att göra saker för att det blir för jobbigt,
men jag säger till dem att strunta
i vad andra säger. Varför ska vi välja bort,
varför ska vi inte kunna vara med?
Så tänker jag”

Det är fint att få leka lite för sig själv - men att kunna göra det bland andra barn

Cameron - en lösningsorienterad tjej
Cameron är en glad tjej på snart tio år som har
funktionsnedsättning inom autismspektrum i
kombination med ADHD. Cameron och hennes
mamma Maria har alltid tillbringat mycket tid utomhus
eftersom Maria märker att Cameron mår bra av det.
Trots sina funktionsvariationer hittar hon nya lösningar
hela tiden.
Lekplatsen Plikta – en tydlig lekplats
En solig vårdag träffar vi Cameron och Maria på
lekplatsen Plikta i Göteborg. Den ligger i ett lummigt
område i Slottsskogen med öppna gräsytor och
sluttningar runtomkring. Det är en lekplats som de
ofta besöker och tycker mycket om.
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Gillar att leka lite för sig själv
”Den här lekplatsen fungerar bra eftersom den är uppdelad i öar och inte byggd som en stor koloss. Om det
är för många barn och leker på ett ställe trivs hon inte”,
säger Maria när vi tittar oss omkring. ”Det är viktigt att
lekplatsen inte är rörig utan tydlig”, fortsätter hon.
Cameron springer iväg och sätter sig i en snurrlek där
man sitter själv och snurrar. Hon går gärna dit när de
är vid lekplatsen, den passar henne eftersom hon helst
leker själv. Ett drag som ofta finns hos barn med autism
av samma kategori som Camerons. På en del av lekplatsen finns det studsmattor som Cameron tycker om
att studsa på. Maria visar bilder där Cameron hoppar
på en annan studsmatta med några barn efter en
ridlektion.

”Cameron väljer ofta att leka själv om det går, men är
det något hon väldigt gärna vill, till exempel klättra,
så kan hon klättra med andra barn”, förklarar Maria.
Hon tillägger också att det är viktigt med tydliga
lekredskap, att man ser vad de är till för och vad man
ska göra. Abstrakta saker fungerar oftast inte så bra.
Drömlekplatsen
På en drömlekplats skulle det vara studsmattor,
klätterlek och gärna hästar och andra djur fantiserar
Cameron och Maria till slut, innan Cameron går iväg
och leker igen.

Blir stressad av digitalt
När Cameron av olika anledningar behöver vara inomhus blir hon lätt nedstämd. Surfplattan (som alla barn
i Göteborgs stad får i skolan) kan göra henne stressad
och ibland till och med aggressiv. Det har hänt flera
gånger att Cameron kastat surfplattan på mamma.
Maria tror inte surfplattor är bra för barn med den här
funktionsvariationen, i alla fall inte om de används som
ersättning för andra lärmetoder. Som komplement kan
det vara okej att använda surfplatta om det görs under
tillsyn. Cameron är duktig på att skapa filmer med sin
platta, men blir stressad av olika spel till exempel.
Speciellt om de går på tid. Maria har också märkt
att det fungerar dåligt för Cameron med lekplatser
som har ”digitaliserats”. De lekplatserna undviker de
nuförtiden.
Tycker om att använda händerna
Cameron är en aktiv tjej som tycker om att ta hand
om djur. Hemma har de hundar och kaniner och i
närheten finns stallet där hon brukar rida. Hon är
väldigt duktig på att ta hand om hästarna. ”Djur är
bra, de kräver inte ett svar. Hon tycker inte om när
det krävs ett svar från henne”. Cameron tycker om
att göra sak-er med händerna - hon målar, gör saker
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Mötesplatser
Alla lekplatser och miljöer har
varierande förutsättningar. Det
kräver olika typer av planering
och förändringar. Vi på HAGS
hjälper gärna till och visar de
möjligheter till anpassning som
våra produkter erbjuder och hur
du kan tänka kring tillgänglighet

Alla barn kan känna behov av att
stanna upp om leken blir för intensiv.
Försök hålla isär de lekintensiva
miljöerna från de lugna.

Planera för lekmöten på lekplatsen.

Barnen utvecklas av
produkter som uppmuntrar till att titta,
lyssna och känna.

Att gunga, balansera och cykla är
aktiviteter som utvecklar barnets
koordination och koncentration.

Ramper, anpassade gungsitsar,
ryggstöd och trappor gör att
tillgängligheten ökar för fler.

Se till att det finns gott om platser för
vila och möten, vid bänkar och bänkbord – för både vuxna och barn.
Hårdgjorda ytor gör det möjligt för
barnen att gå, springa, studsa och
krypa tillsammans på lekplatsen.
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Gör lekplatsen spännande med
funktioner som utmanar barnen
att hoppa, klättra, falla, rutscha,
snurra och springa allt utifrån
sina egna förutsättningar.
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Solo
HAGS fristående lekprodukter har ett brett
användningsområde. Givetvis som solitärer
men också som komplement till större leksystem.
Exemplen du ser här är anpassade för att
erbjuda tillgänglighet och delaktighet.
På www.hags.se hittar du vårt kompletta
sortiment.
La Casita 8066515

Eco Station 8033069

Cirkus 8049443

Tango 8053217

Mirage 8049731

Bonnie 8057394

Dragonfly 8062135

Skagen 8042483

Talrör
Dax 8005338

Titan 8062137

Gruppgunga 8000751

Talrör 8010619

Spinmee 8062101

Olvon 8042460

exklusive gungsitsar

20
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Standard
Hos oss hittar du ett brett utbud av färdiga standardprodukter.
Produkter som är genomtänkta för att erbjuda både rolig och
varierande lek. Du väljer själv mellan olika färgkombinationer
och förankringsalternativ.
På www.hags.se hittar du vårt kompletta utbud.
Tylle 8046223

Laby 8057312

Hemba 8049082

Abby 8046489

Jorros 8046267

Buridos 8061729

Bexy 8046903

Salle 8046319
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Iza 8046481

Nabi 8061772

Cullerma 8061767
lek för alla. DELAKTIGHET. TILLGÄNGLIGHET & GLÄDJE
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Det här fina skeppet har seglat i hamn på
Mallorca. Här kan barnen leka rövare och
pirater på flera nivåer. Skeppet är ett bra
exempel på ett genomtänkt projekt ur ett
tillgänglighetsperspektiv.

Namnen är hämtade från latin
och beskriver det vi på HAGS
vill uppnå...
glädje...rörelse...lättillgänglighet.
Lek För Alla!

motus
rörelse

Motus 8071186

gaudium
glädje

Gaudium 8071185

Special
Vill du skapa en lekplats som passar just dina förutsättningar? Då är vårt designteam din perfekta samarbetspartner. Med hjälp av sin erfarenhet, kreativitet och en
bygglåda full av komponenter, arbetar de tillsammans
med dig fram unika och säkra ställningar fyllda med
lekvärde.

parabilia
lättillgänglighet

Teamet kan också bidra med kreativa lösningar och
idéer om du vill skapa en lekplats som bygger på ett
specifikt tema.
Här ser du exempel på några ställningar vi tagit fram
efter kunders specifika önskemål. Kontakta oss om
du vill veta mer.
Parabilia 8071184
24
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