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Bakgrund 

Under vårterminen 2018 tog projektidén form. Syftet 

med projektet är att skapa hälsofrämjande lärmiljöer 

i enlighet med Boverkets allmänna råd (Allmänna råd 
om friytor 2015) och det ligger i linje med 

kommunens mål om välmående elever. Fokus ligger 
på att skapa miljöer som underlättar undervisning 

utomhus inom olika ämnen och stimulerar till fysisk 
aktivitet. Det ska ske genom att utveckla en 

arbetsmetod där eleverna är delaktiga tillsammans 

med lärarna. Tanken är att när projektet är slut ska 
ett fungerande arbetssätt ha implementerats där en 

lärmiljöfond stimulerar skolor, men även förskolor, 
att på ett demokratiskt och elevdrivet sätt utveckla 

sina lärmiljöer utomhus. 

Janne Jonsson som är anställd i projektet arbetar mest 
med trä i form av timmer. Om sågat virke används, är det i 

stor utsträckning OrganoWood. När obehandlat trä ska 
målas används i första hand linoljefärg. Trä som förankras i 

marken behandlas först med tjära. Detta för att få en så 
giftfri miljö som möjligt. 

 

Detta har hänt under sommaren och 
inledningen av hösten 2020 
Janne och Naturskolan har haft regelbundna möten under 

hela våren början av hösten och det har varit möten med 
bland annat skolgårdsgrupper, rektorer, vaktmästare, 

chefer, driftstekniker och förvaltare på 
fastighetsavdelningen för att driva projektet framåt. 

På Gröndalsskolan och Svandammsskolan 

besiktigades de installationer som gjorts och efter det har 
vissa korrigeringar gjorts. Slutbesiktning gjordes i 

september.  
Efter möte med förskolerektor och pedagogista på 

Sunnerbys tillfälliga modulförskola i juni fattades 

beslut om några åtgärder på förskolans gård. I augusti 
sattes vattenrännor, sittstockar, inhägnad med löst 

material upp på gården. Allt gjort av trästockar.  
I början av augusti på börjades byggandet av de delar 

som ska ingå i Sunnerbyskolans nya aktivitetspark och 
etablering på skolgården skedde i slutet av augusti.  

 

Ett mindre inramat område förses med löst 
material för att stimulera kreativ lek där eleverna 

själva bestämmer delarnas betydelse.  

Mycket av arbetet i Lärmiljöprojektet sker innan 

installationerna på gårdarna. Här barkas stockar. 

Den kreativa kvadraten som vi har valt att kalla 

den. Den kvadratiska ramen innehåller löst 

material som är spillmaterial från projektet. Här 

kan eleverna själva använda sin kreativitet till att 

bygga, ungefär som med klossar, i stort format som 

kräver fysisk aktivitet.  

Korsspindeln på Svandammsskolan är mycket 

populär.  

En vattenränna uppfördes på Sunnerby förskolas 

nya gård där modulerna står.   



Läs mer på hemsidan www.nynashamnsnaturskola.se under GÅRDAR 
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Asfaltsmålningar - sommarjobb 
Under våren skickades förfrågning ut till alla 

skolor om vilka asfaltsmålningar de önskade sig. 

Elever och lärare fick önska utifrån ett av 
Lärmiljöprojektet framtaget idédokument eller 

utifrån egna idéer. Under sommaren har Janne 
handlett sammanlagt åtta sommarjobbare 

under två perioder och de målade så mycket 

de hann under dessa sex veckor på alla 
kommunens skolgårdar. Målningarna ska bidra till 

lärande och fysisk aktivitet på skolgården. 
I början av terminen målades dessutom 

cykelbanor på Vanstaskolan och Sunnerbyskolan 
inför trafikantveckan och barnens trafikskola 

eftersom eleverna från dessa skolor inte kan åka 

kommunalt till banantorget där utbildningen 
annars skulle hållas.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

En del av en rörelsebana med 

uppmaningar på engelska.  

10-hopp för addition med 10 och 

fysisk aktivitet integrerat.   

En kompassros för att eleverna ska 

få en känsla för väderstrecken och 

kunna orientera sig i olika 

sammanhang.   

Spindelruta för spindelkull och andra 

aktiviteter och lekar som eleverna själva 

kommer på. 

Solsystemet i rätt proportioner när det gäller 

storlek och avstånd. Här har eleverna möjlighet 

att lära sig namnen och ordningen på 

planeterna och få uppleva storlek och avstånd.   

Klassisk 100-ruta för olika typer 

av uppgifter inom matematiken.   

På Sunnerbyskolan målades asfalten 

blå och blev en å och en bro över ån 

byggdes i slutet av augusti.   
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