
Återkoppling dialog Sportfältet 
Bakgrund 
Östermalms stadsdelsförvaltning ska bygga en ny lekmiljö på Gärdets Sportfält med tema natur- och 

ekosystemtjänstpedagogik. Under tiden som den nya lekmiljön planeras kommer en tillfällig lekplats 

att finnas tillgänglig på samma plats, söder om beachvolleyplanerna och Kampementsbadet. 

Stadsdelsförvaltningen vill i tidigt skede involvera de närboende och framtida brukare av lekmiljön 

och arrangerar under 2015 tre stycken dialogtillfällen för allmänheten. Det första tillfället 

genomfördes den 21 maj och riktade sig till yngre barn i åldrarna 0-6 år. Ett antal inbjudna förskolor 

deltog under dagen, och under eftermiddagen så besöktes platsen av ett xx antal barn och deras 

föräldrar. Förutom att inhämta synpunkter så byggde vi insektshotell och planterade i odlingslådor. 

En fokusgrupp med förskolepedagoger som är verksamma i närområdet har också genomförts. 

Ett andra tillfälle kommer att genomföras lördag den 29 augusti och riktar sig främst till barn i 

åldrarna 7-12 år. Det tredje tillfället, den 1 oktober riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. 

Vad har framkommit hittills? 
Följande framkom vid dialogen den 21 aug, där föräldrar och pedagoger representerade de minsta 

barnens perspektiv. (Kortfattad summering) 

Småbarnsföräldrar och förskolepedagoger instämmer i stadsdelsförvaltningens analys över att det är 

brist på lekplatser/lekmiljöer på Östermalm. 

Föräldrar efterfrågar en lekmiljö som stimulerar barnens fantasi, som inte är alltför tillrättalagt utan 

utmanar motorik och kreativitet. Det får gärna upplevas som äventyrligt för barnen, medan 

föräldrarna vill känna sig säkra och ha uppsikt. Unika och annorlunda platser attraherar föräldrar och 

barn. Olika aktiviteter för olika åldersgrupper efterfrågas så att syskon i olika åldrar kan leka på 

platsen. Vatten och djur efterfrågas liksom olika typer av växter.  

Föräldrar saknar i dagsläget sitt- och fikaplatser på Gärdet. De efterfrågar också väderskydd (skugga, 

vindskydd och mot regn) liksom papperskorgar och toaletter i anslutning till Sportfältet. Föräldrar är 

bekymrade över trafiken på Sandhamnsgatan. De upplever att bilar ofta kör väldigt fort där och flera 

efterlyser en hastighetssänkning. 

Flera av kringliggande förskolor uppger att de vistas mycket utomhus, bland annat i ”skogen” norr 

om Kampementsbadet. Skogen är jätteviktig för att utveckla barnens motorik, och pedagogerna 

uppger att barnen älskar att leka i skogen. Fantasi och kreativitet får fritt spelutrymme. Barnen 

stimuleras, enligt pedagogerna, av stenar, pinnar, klätterutmaningar i träd med låga grenar, vatten, 

kottar och allt som går att samla, möjligheter till spring, avbarkade träd etc. 

Estetiken beskrivs som viktig för att fånga barnens intresse. Färger, och naturliga färger lockar. 

Förskolorna har naturpedagogik i läroplanen och arbetar aktivt med att barnen ska få ökad förståelse 

för naturen. För de minsta kan det handla om att inte skräpa ned i naturen samt titta på mindre djur 

och växter i skogen liksom att känna skillnad på olika material.  

Närhet till bra lekmiljöer är A och O för de mindre barnen. Det finns förskolor i närområdet som idag 

saknar förskolegård. Flera av förskolorna är intresserade av att ha tillgång till en egen odlingslåda på 

platsen. Pedagogerna efterfrågar någon form av skydd för trafiken gentemot Sandhamnsgatan, 

liksom sol-, regn- och vindskydd. Gärna i form av naturmaterial. Platsen ska gärna fungera att besöka 

också vintertid. 

 

Har du ytterligare synpunkter? 

Du är välkommen att dela med dig av dina synpunkter och tankar till ostermalm@stockholm.se  

mailto:ostermalm@stockholm.se

