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I samband med detaljplanearbetet för DP del av Snöstorp 
19:199 och Skäran 1 planerar kommunen för en ny skolbyggnad 
och tillhörande utomhusmiljöer. Planförslaget syftar på ett 
samutnyttjade av skolgården och det angränsande befintliga 
parkområdet för att på så sätt skapa ett mervärde för alla 
som använder området och för att skapa kvalitativa och 
upplevelserika utomhusmiljöer för skolbarnen.  

Enligt boverket ska skolgårdar stödja barns och elevers inlärning, 
hälsosamma liv och utveckling och ger utrymme för funktioner 
så som sociala liv, naturkontakt, fysisk aktivitet, lärande, fria lek 
och återhämtning. Det krävs tillräckligt stor yta för att hålla ner 
slitage på grönstrukturer och möta barnens varierande behov och 
individuella önskemål.

Detta funktionsprogram redovisar hur de ovan beskrivna 
anspråk på utemiljön avses tillgodoses genom en pedagogisk 
zonindelning av utemiljön. Varje zon syftar på att möta olika 
behov i en sammanhängande rumslig struktur av hög kvalité. 
Dessa zoner kompletterar varandra i sin funktionalitet till en 
rik skolgård. Parken, som zon 4, bjuder på rörelse och aktivitet 
och utgör som “äventyrligt” men tryggt yttre zon en viktigt del av 
helheten. De stora sammanhängande grönytor samt etablerade 
träddungar och grönstrukturer i parken kompenserar dessutom för 
kvantitativ mindre friytor inom skolans användningsområdet. En 
genomtänkt kombination av mindre, men kvalitativ högvärdiga och 
aktivitetsorienterade zoner närmast skolbyggnaden (zon 1-3) och 
en större, oprogrammerad zon i direkt anslutning (zon 4) bedöms 
planen kunna tillgodose både barnens varierande behov, stödja 
deras lärande och utveckling samt att området utvecklas i sin 
helhet till ett mervärde för besökare och lokalsamhället. Storleken 
av zonerna ökar i samband med aktivitetsintensiteten. På så sätt 
nyttjas den tillgängliga ytan effektivt utan att kompromettera nyttan 
och hållbarheten.

Nedan och på följande sidor beskrivs de olika zoner, deras 
bakgrund och syfte. Det redovisade förslaget, aktiviteter och 
zonavgränsningen ska ses som exempel som tydliggör principen 
hellre än ett färdigt utformningsförslag. 

Zon 1 - Den trygga zonen
Närmast skolbyggnaden skapas en zon som känns tryggt och som 
bjuder till olika former av möten, samtal, vila och lugnare aktiviteter. 
Närheten till skolbyggnaden möjliggör även undervisningsmoment 
utomhus i mindre grupper eller möjligheten att genomföra läs- eller 
grupparbeten på gården. 

Zon 2 - Den skapande zonen
Den skapande zonen syftar på att stimulera kreativitet, 
omprogrammerad lek eller spontant samarbete i mindre 
byggprojekt. Även undervisade föreställningar eller skapandet är 
möjligt. 

Zon 3 - Den aktiva zonen
Zon 3 bjuder på aktivitet och rörelse för olika åldersgrupp och 
rörelseförmågor. Detta innefattar både definierad rörelselek i 
klätterställ eller på idrottsytor lika som naturnära balansgångar, 
stigar och gömställen. 

Zon 4 - Den äventyrliga zonen
Under längre raster eller som gemensam utflykt bjuder zon 4 
på olika rörelseaktiviteter, naturupplevelser i form av uppvuxna 
träd och buskage samt självständiga “äventyr” i ett tryggt och 
överblickbart sammanhang. Här finns även ett uteklassrum med 
grillmöjlighet.
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Elevantal, ytbehov och tillgång till grönska

Detaljplanen möjliggör en skolbyggnad för årskurs 4-9 med totalt 
ca. 700 elever. Skolgården inom detaljplanens användningsområde 
och med redovisad gestaltningsförslag har tillgänglig friyta på 
cirka 12 000- 13 000 kvm, beroende på hur skolan byggs och 
placeras inom området. Detta uppfyller med 19- 20 kvm per elev 
inte helt kommunens policy för utomhusmiljö som rekommenderar 
för grundskola årskurs 4-6, 25 kvm, och för årskurs 7-9, 20 kvm 
per elev. Räknas parken med som tillgänglig skolgårdsyta uppnås 
en total friyta på ca. 21 000 kvm och därmed 30 kvm/elev, vilket 
motsvarar rekommendationen.

De i funktionsprogrammet redovisade zoner skiljer sig i storlek och 
andel grönyta. Storleken relaterar till zonernas programmering, dess 
intensitetsgrad av rörelse och aktivitet. Forskning visar att slitaget 
ökar med andelen elever som vistas på ytan (boverket). Dock spelar 
även de gröna ytornas utformning, placering och gestaltningen av 
skolgården i sin helhet en roll. Följande punkter spelar en lika viktigt 
roll för skolgårdens lekvärde och kvalitet: (enl. Kylin, Fridell, 2021): 

• Det är viktigt att spara naturmark där det är möjligt, då det 
erbjuder högt lekvärde och klarar slitage bättre än nyanlagda 
grönytor.

• Stora sammanhängande ytor har större chans att skapa 
lekvärden än små fragmenterade ytor. Det är också viktigt i 
vilken gradient från entrén ut till kantzonerna som de gröna 
ytorna placeras.

• Vegetationsgestaltning är av stor vikt; Klippta häckar eller 
enskiktade vegetationsytor erbjuder inte samma lekvärde 
som flerskiktade mer naturlika planteringar eller sparade 
naturpartier.

• Växtvalet är av stor vikt; Välj växter som klarar ett visst slitage.

Här följer en beskrivning hur grönska implementeras i de olika 
zonernas utformning samt hur ytorna relaterar till elevantalet. 
Siffrorna måste ses som ett teoretiskt antagande där eleverna 
fördelar sig jämnt över skolgården (230 elever/zon). I praktiken 
fluktuerar användningen tex. pga. olika användningsmönster under 
olika årstider, längden av raster, rörelsemönster vid skolstart-/
slut mm. Ändå är de en indikation på användningsintensiteten och  
lämplighet av andel grönyta med hänsyn till slitage. 

1 - Den trygga zonen
Total 2250 kvm; 10 kvm/elev

Zonen närmast byggnaden har den lägsta aktivitetsgraden och är 
programmerad med sittmöjlighet, lugn lek och aktiviter så som t.ex.
samtal, odling och lugnare lek. Samtidigt är zonen entrépunkten till 
byggnaden och behöver klara stora mängder av ankommande och 
lämnande elever vid skolstart och slut. Lika så är användningen stort 
under kortare raster, där barnen inte hinner till de yttre zonerna. 
Andelen hårdgjord yta här är hög för att möjliggöra tillgängligheten till 
byggnaden och undvika slitage av grönytor pga. intensiv användning. 
Ändå är det viktig att genom hänsynsfull gestaltning skape ett grönt 
intryck både inifrån byggnaden och när man rör sig på skolgården. 
Bevarande av befintliga träd gynnar miljön, lokalklimatet och ger gröna 
intryck på längre håll lika som när man vilar på gården. Dessutom är 
uppvuxna träd mindre känslig än nyplanteringar. Närmast fasaden 
skapar naturliknande rabatter en länk mellan byggnaden och omgivande 
naturytor. Även vertikal vegetation på fasaden är tänkbar som 
gestaltningselement. 

Zon 2 - Den skapande zonen
Total 3250 kvm; 14 kvm/elev

Den skapande zonen består av intensiv använda, större 
samanhängande ytor och utgörs till stor del av genomsläppliga grusytor. 
Grönytorna placeras i randzonerna i anslutning till de befintliga väl 
vuxna träd- och bsukageridåer längs gångvägen. Randzonerna bjuder 
in till att “vara själv” och att vara kreativ i ett naturlig samanhang. Att 
välja robusta växter som tålar att de användas som “byggmaterial” är 
därför viktig. Gångtunnlar eller kojor av sälg eller benjeshäckar har till 
exempel hög biologisk och naturpedagogisk värde och kan “återställas” 
gemensam med barnen som del av undervisningen. 

Zon 3 - Den aktiva zonen
Total 7000 kvm, 30 kvm/elev

Zon 3 är zonen med den högsta aktivitetsgraden, samtidigt som 
den är störst, både totalt och med hänsyn till yta/elev. Här finns 
möjlighet att anlägga större, samanhängande grönstrukturer 
som klarar slitage. En variation av öppna gräsytor och tätare, 
naturlik vegetation erbjuder ett högt lekvärde. Även här 
skapar befintliga träd ryggraden till en varierad grönstruktur. 
Runtom idrottsytorna, som har en högre hårdgöringsgrad, kan 
randzonerna gestaltas med flerskiktiga vegetationsytor. 

Zon 4 - Den äventyrliga zonen

Även om parken formellt inte räknas som del av skolgården 
utgör den en viktig del av helheten. Tillgången till parkens 
grönytor minskar slitaget på skolgården och dess lekvärde. 
Befintlig buskage och dagvattenytor har ett högt biologisk värde 
och är värdefull som tillgång i undervisningen. Parken fungerar 
även som “grön” resurs och ökar flexibiliteten med hänsyn till 
ökande elvetaler eller nödvändiga förtätningar på skolgården.

Illustration: Lena Jungmark/Boverket
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1 - Den trygga zonen

Karaktär
Trygg
Vila
Sitta, samtala
Pedagogisk verksamhet

Ytan i direkt anslutning till byggnaden är till för barn som vill vila, 
samtala eller samlas i lugna aktiviteter eller enkel rörelse-lek under 
kortare raster. Målet är att skapa en miljö av lugn, ro, trygghet 
och grönska. Här finns både intima och mer öppna sittplatser. 
Bevarade, grova träd fungerar som solskydd samtidigt som de 
skapar en känsla av trygghet på platsen. Befintlig vegetation 
kompletteras med rika vegetationsytor eller vertikal grönska på 
fasaden. Sittplatser med bord bjuder in till att genomföra lär 
uppgifter utomhus medan mer informella sittplatser bjuder in till 
spontana samtal. Även aktiviteter som ingår i den pedagogiska 
verksamheten är tänkbara. Så finns till exempel möjlighet till att 
anlägga odlingsytor längsmed fasaden nära matsalen med direkt 
tillgång från byggnaden.  

Förslag på aktiviteter, utrustning
• Intima sittplatser för privata samtal
• Informella sittplatser där man kan sitta och titta
• Sittplatser med bord för individuellt arbete eller mindre grupper
• Skugg + sol
• Ytor för undervisningsmoment, t.ex odling nära matsalen
• Central samlingsplats för mindre grupper
• Hopplek eller Pingisbord för rörelse under kortare raster
• Grönska i form av befintliga träd, odlingsytor, mångfaldiga 

planteringar, frukt- och bärbuskar

Ytbehov
Zonen närmast byggnaden är av småskalig karaktär. På grund av 
en lägre aktivitetsgrad är ytbehovet mindre än i de övriga zoner. Här 
samlas mest mindre grupper till samtal, eller lugna aktiviteter. 

2250 m2
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2 - Den skapande zonen

Karaktär
Skapande
Möten
Kreativitet
Oprogrammerad lek

Den skapande zonen syftar till att trigga kreativitet, spontana 
lekmoment, möten och ostyrda aktiviteter. Ytan präglas därför 
av större oprogrammerade ytor “vilda” naturytor som ramar in 
skolgården längsmed den befintliga allén. Här kan man tänka sig 
temporära byggaktiviteter av mindre kojor eller abstrakta strukturer 
lika så som skapande aktiviteter som ingår i den pedagogiska 
verksamheten. Temporär uppförda konstruktioner blir en integrerad 
del av skolgården. Närmast idrottshallen och förrådsmöjligheter 
kan det finnas en scen samt läktare. Öppna ytor kompletteras med 
lekstugor och sittplatser för barn som behöver vila eller vill betrakta 
andras lek på ett tryggt sätt utan att behöva engagera sig aktivt.

Förslag på aktiviteter, utrustning
• Öppen grusyta för lek och skapandet
• Naturinspirerad samlingsplats
• Lekstugor
• Sommarscen
• Läktare
• Förrådsytor för naturmaterial eller temporära installationer
• Naturinspirerad karaktär
• Skyddade sittmöjligheter

Ytbehov
Ytan har en öppen och oprogrammerad karaktär vilket kräver en 
större, öppen yta. Markmaterialet på den öppna ytan ska vara 
slitstark medan randzonerna kan präglas av grönska, tåligt buskage 
och de befintliga stora träden. 

3250 m2
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3 - Den aktiva zonen

Karaktär
Fysiskt aktivitet
Rörelse
Utmaning
Tävling

Zon 3 karaktäriseras av ett högre tempo och fysisk utmanande 
aktiviteter så som klätter-, spring- och balanslek, gymnastik eller 
bollek. Här finns en yta närmare skolbyggnaden med lekutrustning 
för yngre barn, naturinspirerade balansstigar och gömställen, samt 
en yta mellan idrottshallen och parken som är programmerad med 
en aktivitetsplan och idrottsytor. Den norra delen ingår som yta för 
den pedagogiska verksamheten samtidigt som den är tillgänglig till 
ungdomar och barn i området efter skoltiderna. 
Formella lek- och klätterställ kan kombineras med böljande 
terrängdelar eller små kullar som bjuder på spontana motorik- och 
rörelseutmaningar. Aktiva delar kompletteras med möjligheter 
att vila och dra sig tillbaka för att betrakta pågående lekar. 
Sittmöblering kan utformas multifunktionell på ett sätt som bjuder 
in till att balansera, leka eller bara sitta och vile. Befintliga träd som 
bevaras skapar skuggade och skyddade delar. 

Förslag på aktiviteter, utrustning
• Klätterställ
• Naturinspirerad balans- eller barfotsstig
• Aktivitetsplan, Idrottsytor
• Kullar och terrängvariation
• Gungor
• “Springa”

Ytbehov
Den aktiva är den zonen med störst ytbehov. Genom att dela upp 
ytorna efter målgrupper och aktivitetsgrad kan skolgården nyttjas 
effektivt. Mötet mellan idrottsytan som tillhör skolområdet och 
angränsande aktivitetsytor i parken bör utformas så att det uppstår 
en känsla av permeabilitet och öppenhet. På så sätt skapas 
synergier i området samtidigt som de öppna parkytor kompenserar 
för tätare ytor på skolgården utan att kompromettera barnens 
trygghet och verksamhetens möjlighet att överblicka området.

3500 m2

3500 m2
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4 - Den äventyrliga zonen

Karaktär
Fysiskt aktivitet
Rörelse
Utflyktsmål
Gruppaktiviteter

Parken kompletterar skolgården som målpunkt för utflykter och 
uteklasser. Här finns ytterligare ytor för fysisk aktivitet och rörelse 
samt en uteklassrum med grillmöjlighet. Gränsdragningen mellan 
skolgården och det offentliga parkområdet ska vara tydlig utan att 
hindra barns rörelse och lek. Så ska t.ex. idrottsytorna bjuda in till 
samnyttjande från båda håll och även uteklassrummet ska efter 
skolslut vara tillgänglig för parkens besökare.  För att möta både 
skolverksamhetens och allmänhetens krav till utemiljön är det 
därför viktig att planera området som en helhet.  

Förslag på aktiviteter, utrustning
• Utflykt till boulebanan
• Picknik i grupper
• Sittmöjligheter
• Multisportyta
• Utegym
• “Springa”
• Uteklassrum med grillmöjlighet

Samnyttjande
Parken som finns idag rustas upp och utformas med en tydlig 
parkkaraktär. Högre kvalitet och användbarhet kompenserar för 
befintliga ytor som tillfaller skolområdet i detaljplanen. Parkens 
befintliga grönstrukturer, grova träd och viktiga stråk bevaras 
som tydlig identitet och ram så att dess tidigare besökare har 
lätt att känna igen och orientera sig samtidigt som tillkommande 
rekreationsmöjligheter ger mervärde. Genom zonindelningen 
utformas skolområdet så att ytor och aktiviteter som kräver uppsikt 
och trygghet placeras närmast byggnaderna, tydlig avgränsad och 
definierad ifrån offentliga ytor. Idrottsytorna däremot ska bjuda 
in till samnyttjande och “flöda ihop” med parken och placeras 
därför i den yttre zonen mot parken. Genom noggrann och holistisk 
gestaltning och utformning uppnås synergier som gynnar både 
allmänheten och skolverksamheten.

8500 m2


