
KOMPAN är en av världens största leve-
rantörer av lekplatsutrustning. Vi designar, 
tillverkar och säljer alla produkter som man 
kan hitta på en lekplats: till exempel gungor, 
rutschkanor och klätterställningar. Vi hjälper 
även våra kunder att planera hur deras lek-
platser ska se ut samt med att bygga dem. 
Förutom lekplatsutrustning säljer vi även 
träningsprodukter för utegym och utemöbler. 
Vårt främsta mål är att hjälpa till att skapa 
glädje och hälsa i samhället genom att er-
bjuda lek och träning för alla. 

När vi på KOMPAN designar nya lekpro-
dukter eller planerar en ny lekplats lyssnar 
vi alltid på vad barn och ungdomar tycker 
först. För barn och ungdomar är helt enkelt 
de främsta experterna på vad som är roligt 
att göra på en lekplats. Därför vill vi nu be 
om just er hjälp. Vi vill att ni tar på er rollen 
som våra nya lekplatsdesigners och skapar 
den absolut roligaste lekplatsen som ni kan 
komma på.

Uppdrag 4 - 6
 
Designa er drömlekplats till er skola, eller till 
en annan plats, som är rolig för alla barn i 
er ålder att leka på! Den behöver inte likna 
någon lekplats ni har sett innan utan använd 
er fantasi! 
Olika barn har olika förmågor och tycker om 
olika saker. Designa en lekplats som passar 
alla barn i er ålder!
Här kommer några förslag på hur ni kan 
redovisa er drömlekplats:

• Rita hur er lekplats ser ut.
• Bygga en modell av er lekplats.
• Beskriva de olika lek-aktiviteterna med en 
kort text.
• Göra en film där ni berättar om idéerna.

Tips på frågor att diskutera 
i klassrummet

- Vad kan man lära sig när man leker?

- Varför kan det vara bra för kroppen och 
hälsan att man leker?



TRE experttips AV 

lekplatsdesignern Amanda

1. Det blir ofta allra roligast när en lekplats har ett tema. Exempel på teman 
kan vara djungeln, rymden eller spöken men välj gärna ett helt nytt tema som ni 
kommer på själva! Temat kan, men måste inte, ha en koppling till platsen. 
Fundera på vad som gör just er plats speciell! 

2. Försök att ha med många olika sätt att leka på. Exempel på sätt att leka 
är att hoppa studsmatta, gunga ensam, gunga tillsammans, åka rutschkana, 
klättra högt, vila i mysiga rum, gömma sig, leka affär, springa, cykla, snurra runt 
och åka linbana. Såklart finns det många fler. Försök att få med så många olika 
som möjligt!

3. När jag ritar lekplatser brukar jag dela in den i olika områden. Fundera 
på hur ni vill placera era lekredskap på lekplatsen! Kanske behövs det en plats 
för att sitta ner och äta matsäck, en plats för lugn lek, gångar så att man kan 
gå mellan områdena och gräskullar som kan göra lekplatsen roligare. Man kan 
även måla marken på olika sätt i de olika områdena.


