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trädgårdslek
Låt rätt person  vara boss när du ska utforma lekytorna på 
tomten. Det är barnen, och inte vi vuxna, som ska bestämma. 
En trädgård som skapas på barnens villkor ska vara mystisk, 
oordnad och inbjuda till upptäcktsfärder.
Av Elisabeth Krogh  Illustration Robert Hilmersson

– på barnens villkor



Ett äppelträd med klättervänliga gre-nar är ett perfekt lekredskap, anser trädgårdsdesignern Hillevi Liljeström.

lite som att klä barn 
i vuxenkläder istäl-
let för oömma barn-
kläder. Så beskriver 
trädgårdsdesigner 
Hillevi Liljeström färdig-
köpta lekstugor i trädgården.  
De passar inte alltid barnens villkor.

– Jag tänker på barnet i oss vuxna och 
hur jag själv var som barn, vad jag tyckte 
om. Jag gillar intima trädgårdar som inte 
är så välordnade, säger hon.

Ett grönområde som Hillevi får i upp-
drag att rita ska gärna innehålla en stig. 
Stigen är ett sätt att få en naturlig rörelse 
genom trädgården. Stigen inbjuder till 
strövtåg och är spännande att utforska. 
Den får gärna kantas av höga, svajande 
gräs. Det ökar spänningen och känslan av 

att vara på upp-
täcktsfärd. 

– Små barn 
behöver inte 
komma så långt 
från sitt hus för 
att känna att de är 
en bra bit hemi-
från. Gräset kan 
lätt förvandlas till 
en djungel i deras 
fantasi.

Kring stigarna 
kan man sedan 
skapa olika små 
avdelningar eller 
trädgårdsrum med 
olika uttryck, till 
exempel en köks-
trädgård med moröt-
ter och sallad – här 

lär sig barnet hur allting gror och växer. 
Men självklart kan en lekstuga vara en 

bra lekplats för familjens yngsta - så länge 
den placeras på ett bra, lekvänligt ställe. 
Det ska inte vara för långt från huset eller 
i en del av trädgården där ingen vill vara. 

Det finns alltid en anledning till 
varför ingen leker just där.

Samma sak gäller förstås även 
andra lekredskap; platsen är vikti-
gare än lekredskapet. Studera var 
barnen själva leker när de är i träd-
gården; där är det mysigt och tryggt. 

– Både barn och djur känner 
på sig var någonstans den goda, 
härliga känslan finns i en trädgård eller i 
naturen. Så fort barnen själva till exempel 
bygger någonting, så gör de det mot ett träd. 

– Om vi vuxna ska hjälpa till, så behöver 
det inte vara så snyggt eller perfekt, man 
kan ta några brädlappar eller masonitski-
vor eller vad som finns till hands. Barn vill 
ha det spartanskt och inte elegant. 

Hillevi byggde själv en trädkoja till sina barn 
när de var små – och hon får fortfarande 
inte riva den, trots att pojkarna är i övre 
tonåren nu.

– Den städas varje år och är förknippad 
med många goda minnen. 

Hon har upptäckt att trädkojan är det 
perfekta stället för ett barn att vara på. 
Kojan är stadigt förankrad i trädet och 
barnen vet intuitivt att när de klättrar upp 
är de trygga. Trädkojan blir en utkikspost 
och lekplats på deras villkor, och inte en 
anpassad lekstuga på undantag. 
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”Man kan ta några 
masonitskivor eller 
vad som finns till 

hands. Barn vill ha 
det spartanskt.”

Hillevi Liljeström



Barn i olika åldrar har olika behov, kon-
staterar Hillevi. Upp till sex års ålder är 
det viktigt att kunna ha uppsikt över deras 
äventyr. Men från sju år är det i stället vik-
tigt att de får en chans att vara i fred, utan 
föräldrarnas insyn. De behöver ha sina 
hemligheter och kunna gömma sig bakom 
buskage eller träddungar. 

– Ett stort äppelträd som sträcker sig 
fem sex meter åt varje håll och har klätter-
vänliga grenar att kliva på är bra; det blir 
inte samma intimitet med en jätteek.

– Trädgården ska vara mysig, trygg och 
tillåtande, den ska ha en naturlig skönhet 
som inte är så rensad och perfekt. En lite 
”ofärdig” trädgård bejakar barnens leklust, 
medan den fulländade trädgården i stället 
kan kännas hämmande.   
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  Lekfulla lösningar
trädgårdsdesignerns bästa tips:

Stärk de miljöer som redan finns. 
några tallar kan förvandlas till en 

tallbacke i skogen om man planterar blå-
bär under dem. Komplettera med stora 
stenar och du får en naturlig sittplats.

Skapa ringlande stigar och plantera 
smultron längs kanterna, så att man 

kan stanna till och stoppa några bär  
i munnen på väg mot det stora äventyret.

flata gångstenar att hoppa 
mellan är också trevligt, det väcker 

mycket känslor och tankar. 

fäst en gunga i en pergola (ett valv 
med slingerväxter) vid uteplatsen.

Låt en del av trädgården vara vild. 
Plantera storbladiga växter och 

annat som skapar djungelkänsla för  
stora som små.

Placera all fast lekutrustning på 
populära ställen i trädgården 

– annars kommer den stå övergiven.

Se till att du själv har kul i trädgården, 
då kommer barnen att trivas ännu mer. 

Gör saker tillsammans, bygg en koja, gräv 
liten groddamm, så frön.
Källa: Hillevi Liljeström
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FIXA EN PERSONLIG 
LEKSTUGA
På sidorna 68-69 hittar 
du en smart lösning 
som utgår från butikens 
standardskivor.
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”Utgå från att det 
ska hålla länge”

inspiration/LEKPLATS

Inga-Lis Grape är jympaledare på Friskis&Svettis och har länge varit  
engagerad i rörelse för barn. Hon utformade sin trädgård så att den  
passade hennes egna barn – både när de var små och som tonåringar. 

Familjen Grape tänkte långsiktigt när de skapa-
de sina lekmöjligheter, och valde bort billiga 
lösningar som kunde vara alltför tillfälliga. 

– Utgå från att det ska hålla i många år, 
och satsa till exempel på en rejäl gungställ-
ning som man gräver ner och gjuter fast.

De valde en sådan gungställning som man 
annars hittar i lekparker – den tillhörde de 
dyrare men har varit värd sitt pris, tycker de. Här 

gungar både stora och små, och den har funge-
rat både som klätterställning och i hopptävlingar.

Studsmattan, en rejäl sak med kvalitet, 
har varit en annan av familjens bästa inves-
teringar, konstaterar hon. Att studsa på 
förstås, men även att bygga koja under, ha 
stora bollar på – eller bara som viloplats och 
att dejta på för tonåringen. 

När de flyttade in i villan hade den en platt 
och lite tråkig tomt. Därför bad Inga-Lis om 

hjälp från ett vägbygge i närheten som ställde 
upp på hennes idé: att låta en lastbil från byg-
get svänga förbi tomten och tippa massan där. 

– Jag planterade gräs på schaktgruset 
som placerades under en stor björk. Det 
blev vår kulle som har fungerat som lek-
plats på många olika sätt. Ungarna har 
rullat nedför, åkt tefat och skidor, hängt i 
lianer, allt beroende på årstid och ålder.

en riktiGt stor sten att klättra på har också varit 
populär. Även där bad Inga-Lis en grävmaski-
nist som byggde om hos grannen att släppa av 
stenen på tomten. Stenen har sedan inspirerat 
till många lekar – Herre på täppan, fungerat 
som gömställe, scen och att bygga snölyktor på.

I dag, när barnen är vuxna och snart ska 
flyga ur boet, är både stenen och kullen två 
vackra delar av trädgården. Andra populära 
inslag är fruktträden – de har planterat ett 
träd för varje barn som föds i familjen.

– Det har varit ”naturpedagogiskt” efter-
som trädet är lika gammalt som barnet, 
som kan följa hur det växer upp och så små-
ningom bär frukt.   

Så fixar 
du en 

lekstuga för 
prinsessor:

”Prinsessor kan bo 
i trädkojor, gärna 
med tornrum. Under 
kojan ska finnas ett 

ställe där man kan 
binda prinsens häst när 

han kommer på besök. Man ska 
kunna bjuda på saft och bullar, 
och en hink vatten till prinsens 
häst. Sedan ska man kunna 
smita ut genom en hemlig bak-
lucka med rutschkana.”
Hillevi Liljeström, trädgårdsdesigner 

”Det ska vara en stor stuga 
med två rum. Ett av dem kan ha 

ett stort bord med små stolar. 
Koppar och fat kan vara bra att 
ha, gärna i porslin med blom-
mor på. I det andra rummet 
kan det finnas något som liknar 
en säng. Lekstugan ska vara 
byggd med torn. Det ska vara 
mycket rosa färger, klänningar, 
kronor och kuddar med ludd.” 
Carla Wåhlberg, skolbarn (10 år)

”Jag tycker att det är vik-
tigast att lekstugan väcker 
rörelselust, är klättervänlig och 
att den tål att krypa in i och 
ut ur. Den ska inte vara något 
man behöver vara försiktig i 
och kan vara lite hemlig, det är 
bra om vuxna inte kan komma 
in i den. Den får gärna vara i 

två våningar där det finns 
stege, barnen ska våga klättra 
upp och hoppa ner för att öva 
koordinationen. Lekstugan får 
inte vara så himla vuxenfixad.”
Inga-Lis Grape, jympaledare,  
Friskis&Svettis

Så utformar du 
en ekologisk 
lekstuga:

 ”Man kan ha en 
maskkompost i en 
liten låda utanför den, 
där man lägger sina 
äppelskruttar och 
bananskal och tit-
tar på de små fina 
maskarna. Man kan 
även odla blommor 

och grönsaker i blomlådorna 
som hänger utanför lekstuge-
fönstren.”
Hillevi Liljeström, trädgårdsdesigner 

”Jag tycker att det mesta ska 
vara gjort av trä. Den får inte 
vara för stor och stolar, bord 
och spis ska byggas i trä. Det 
kan vara tomma fönster utan 
glas. Man kan äta ekologiska 
morötter i lekstugan.” 
Carla Wåhlberg, skolbarn

Så gör du 
en budget-
lekstuga: 
”Varje bord är 
början till en 
koja, så har 
man inte tid 
eller råd att 
bygga en själv 
så kan man ta 
ett bord eller 
byggbockar 

LEKSTUGA FöR LEKLySTNA 

” Studsmattan, 
en rejäl sak 
med kvalitet”

och lägga en filt över. Eller ta 
bambukäppar som stomme 
till en wigwam.”
Hillevi Liljeström, trädgårdsdesigner

”Man kan ta sådant som 
man har hemma och bygga 
en liten lekstuga, sedan 
drar man dit ett gammalt 
bord från källaren. Att 
köpa en färdig lekstuga är 
enklare, men har man inte 
råd och är fantasifull så kan 

man bygga den pre-
cis som man vill.”
Carla Wåhlberg, skolbarn

”Vi har haft alla möj-
liga slags tält, indi-
antält och beduintält 
till exempel. Där har 
ungarna spelat spel 
och fnissat, sovit 
över, haft fest.” 
Inga-Lis Grape, jympaledare, 
Friskis&Svettis

Bättre Hems experter ger tips på hur olika temalekstugor kan se ut

Lekar för alla 
med ungt sinne
Trädgården är en utmärkt plats för utelekar, sommar som  
vinter. Här får du några lekfulla förslag där det inte finns  
någon åldersgräns uppåt.

”Flyga, 
simma, gå”
Ålder:  Från cirka tre år.
Antal deltagare:  Minst 6 
personer, gärna fler.

Så här går leken till:  En person 
utses till lekledare som säger 
”Den flyger!”. Alla deltagarna 
flaxar med armarna och fortsät-
ter tills någon kommer på ett 
djur som kan flyga. Djurnamnet 
ska sägas högt, och deltagarna 
slutar att flaxa med armarna. När 
ledaren säger ”Den simmar!”, 
gör alla deltagare simrörelser 
med armarna tills någon kom-
mer på ett djur som simmar i 
vattnet. Därefter säger ledaren 
”Den går!”, varpå deltagarna ska 
gå på stället tills någon säger 
namnet på ett djur som kan gå. 
Variera mellan ”Den flyger!”, 
”Den simmar!” och ”Den går!”

Andra exempel på lekar som 
passar från tre år är enkel kur-
ragömma, sandlåde- och vatten-
lekar, Björnen sover, Halli-hallå. 

Vi3
hanna 
wiklund, 7 år 
”På sommaren 
vill jag att det 
ska finnas en 
studsmatta, för 
det är kul att 

studsa. Och så är det mysigt 
med en hängmatta. Ibland 
är det skönt att gunga 
också. Men när det är vinter 
är det bra med mycket snö, 
då kan man ha roligt.”

martin sjödahl, 
11 år
”Det viktigaste 
är att det är en 
stor trädgård, 
så att man kan 
det kan fin-

nas många gömställen och 
gärna en del stora klätter-
träd. Sedan tycker jag det 
är bra om det finns många 
bollar och vattenpistoler - 
ja, alla möjliga vattengrejor 
är kul. Och en studsmatta, 
det är viktigt!”

Carla wåhlberG, 
10 år 
”Jag vill ha 
gungor, sand-
låda med hinkar 
och klätter-
ställning med 

rutschkana. En lekstuga 
eller koja är inte fel. En 
rolig lekstuga har spis, 
bord och små tallrikar till. 
Klätterträd är nödvändigt, 
och det ska växa blom-
mor så att man kan plocka 
blombuketter.”

”Hönorna  
och räven”
Ålder:  Från cirka sex år. 
Antal deltagare:  Minst 6–8, gärna fler.

Så här går leken till:  Någon utses 
till att vara ”räv”. Övriga deltagare 
är ”hönor”. Räven ska nudda 
hönorna med handen. Hönorna 

blir då 
fångade och 

måste 

”Chefer och 
latmaskar”
Ålder:  Från cirka 10 år.
Antal deltagare:  Cirka 8–20.

Så här går leken till:  Två per-
soner utses till att vara ”chefer”. 
Övriga ”latmaskar” fattar tag 
i varandra och bildar en stor 
hög på golvet. Alla latmaskar 
ska hålla fast vid varandra så 
hårt som möjligt. Chefernas 
uppgift är att försöka sära på 
latmaskarna. Lyckas de, blir den 
tillfångatagna personen också 
chef och ska sära på de latmas-
kar som är kvar. När högen är 
upplöst är leken slut! Bestäm i 
förväg vilka exakta regler som 
ska gälla, så att alla är överens 
om hur leken ska utföras.

Andra exempel på lekar som 
passar från tio år är slängrep, 
skattjakt, irländsk stafett (kallas 
även rysk julafton), paintball.

Fler lektips hittar du på  
www.lekarkivet.se

stå stilla med benen brett isär. 
Fångade hönor kan befrias 
genom att någon av de fria 
hönorna kryper mellan benen 
på den som fångats. Då är det 
fritt fram att börja springa igen 
för att återigen jagas av räven. 
De fria hönorna ska alltså hjälpa 
så många fångade hönor som 
möjligt, om inte hela flocken ska 
fångas av räven… 

Andra exempel på lekar som 
passar från sex år är Bolla gris, 
Gömma nyckeln, Havet stormar, 
hoppa hage. 

VAD VILL DU LEKA MED 
I TRÄDGåRDEN?

Inga-Lis Grape


