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BAKGRUND
Botkyrka kommun beslutat att bygga en ny kommunal grundskola för 
mellan 800 och 1060 barn i åk F-9 där Borgskolan ligger idag. Detta på 
grund av ökat elevunderlag i Hallunda och behov av ny och större skola 
i området. Den nya skolan kommer ersätta Borgskolans befintliga bygg-
nad. Den befintliga skolan rymmer cirka 500 elever i åk F-6. Skolans loka-
ler är svåra att bygga om och renovera och är i så dåligt skick att beslutet 
att riva och bygga en helt ny skola tagits. Botkyrka kommun har vidare 
lyft problematik kring trygghet i området som en särskilt viktigt fråga.

Kommunen utreder om den närliggande befintliga förskolan Prästkra-
gens kan slås samman med den nya skolan. Idag löper en allmän gång- 
och cykelväg mellan de två fastigheterna. En ny detaljplan krävs för att 
utöka byggrätten och skolgården för en ny skola.  Detaljplanen tas fram 
av Botkyrka kommun. 

I samband med att en större förändring sker som i hög grad påverkar 
barn, önskar Botkyrka kommun synliggöra vilka konsekvenser detta får 
för skolbarn och barn i närområdet. Konsekvenserna utreds i denna rap-
port.

SYFTE OCH MÅL
Syftet med barnkonsekvensanalysen är att identifiera och analysera vilka 
effekter och konsekvenser en ny skola har för barn och unga i närområ-
det och att göra barns röst hörda inför en förändring som berör dem.

Målet är att bidra till att planera för en skola som är utformad för barnens 
bästa. Detta för att bygga en så bra skola som möjligt för framtidens barn 
i Hallunda. Ett ytterligare mål är att involvera de barn och unga som berörs 
och ge dem en inblick i samhällsbyggnadsprocessen och den demokratiska 
processen där en detaljplan tas fram. Projektet kan också bidra med ökad 
förståelse kring hur barn och unga upplever sin omgivning. Barnkonsekven-
sanalysen fokuserar utöver ovanstående särskilt på trygghetsfrågor. 

INVENTERA ANALYSERA
REKOM-

MENDERA ÅTERKOPPLA

Barnperspektivet* = När vuxna ser barnet, strävar efter att  förstå det och vidtar 
åtgärder som de bedömer vara till barnets bästa. Barnperspektivet kan innehålla 

barnets perspektiv men behöver inte göra det.

Barnens perspektiv* = Speglar en utsaga från ett barn. För att kunna uttala sig 
om barnets perspektiv krävs att barnet själv har fått säga sin mening.

METOD OCH GENOMFÖRANDE
Arbetet sker i fyra steg och grundar sig på Stockholm Stads upplägg för 
integrerad barnkonsekvensanalys. Genom att involvera och föra en dialog 
med de barn, unga och vuxna som idag använder platsen, analyseras 
och kartläggs hur området ser ut idag ur ett barnperspektiv* och ur 
barnens eget perspektiv*. Här används gåturer, som är en beprövad 
metod för att analysera platser tillsammans med brukare. Under gåturen 
ställs frågor utifrån den så kallade SWOT-metodens fyra faktorer, 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Frågorna formuleras för att vara 
öppna och ge en så heltäckande och bred bild av platsen som möjligt. 
Vidare görs en konsekvensbedömning av det förslag för ny skola som 
ligger som underlag till detaljplanen. Detta görs ur ett barnperspektiv*. 
Sammanställning av materialet sker och processen avslutas med 
slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete. Slutligen sker en 
återkoppling till de barn och vuxna som deltagit i dialogen. I metoden 
ingår också ett flertal platsbesök vid olika tillfällen på dygnet och på året.

 
Urval av barn och övriga deltagare i dialogen
Rapporten är har tagits fram i samverkan mellan flera aktörer, 
styrdokument, projektspecifika förutsättningar. Barnkonsekvensanalysen 
kan ses som en sammanbindande länk mellan alla dessa där uppdraget är 
att analysera, förstå och förmedla alla olika delar och aktörers aspekter.

Dialogen fokuserar på de barn som idag går på  Borgskolan och Brun-
naskolan i årskurs 3-9. För att nå ungdomar som inte går i skolan men 
som rör sig på platsen har dialog förts med ungdomar mellan 16-18 år. 
Även pedagoger från skolorna intervjuas utifrån deras kunskap om 
platsen och skolornas och barnens behov. Dessutom har ungdomsledare, 
fältassistenter och närpolis med god insyn i området intervjuats. Även 
Botkyrkans barnombudsman har intervjuats.

PROJEKTETS
FÖRUTSÄTTNINGAR

BOTKYRKA
KOMMUN

- TEKNISKA FÖRV.
- PLANENHETEN

- UTB.FÖRV.

BARNEN

PEDAGOGER

STYRDOKUMENT

FORSKNING

BKA
BARN

KONSEKVENS-
ANALYS

Illustration över faktorer som samverkar i denna barnkonsekvensanalys.

Metod i fyra steg.

Inledning 
BORGSKOLAN

Brunnaskolan

Prästkragens förskola

Hallunda centrum
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STYRDOKUMENT

FN:s Barnkonvention. 

Att göra en barnkonsekvensanalys är ett sätt att säkerställa att FN:s 
barnkonvention följs. Barnkonventionen är lag i Sverige sedan 2020. Av 
konventionens 54 artiklar kan sex av artiklarna ses som särskilt relevanta 
för en barnkonsekvensanalys och de har legat till grund för denna 
rapport. 

2)  Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 
diskrimineras.

3)  Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa.

6)  Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

12) Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad.

23) Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

31) Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Globala målen
FN:s 17 globala mål (Agenda 2030) är en universell agenda som 
inrymmer mål för en hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling 
integreras de tre dimensionerna av hållbarhet, social, ekonomisk och 
ekologisk. Dessa mål är övergripande i vårt arbete, och tillsammans med 
barnkonventionen skapar de en god grund för att planera ett hållbart 
samhälle ur ett barnperspektiv.

Botkyrkas Barnombudsman
Botkyrka kommun har som en av få kommuner i sverige en egen 
barnombudsman som har ett heltäckande ansvar för för barnrättsfrågor 
i alla kommunens förvaltningar. Barnombudsmannen jobbar både 
strategiskt och konkret, bland annat med att minska risken för fysisk 
inaktivitet som medför ohälsa hos barn.

Botkyrka Barncheklista
Kommunens barnombudsman har tagit fram en barnchecklista. Där 
anges att alla kommunens åtgärder där barn och unga på något 
sätt berörs ska ha barnets bästa för ögonen i enlighet med FN:s 
barnkonvention. Det kan vara åtgärder på olika nivåer och i olika 
skala. Checklistan består av fem frågor. Frågorna är kopplade till FN:s 
barnkonventions artiklar. Denna barnkonsekvensanalys är ett led i att 
svara på barnchecklistan och uppfylla barnkonventionen när Hallunda 
nya skola ska byggas. Checklistan säkerställer att barn har kommit till tals 
och att hänsyn tagits till barns bästa i de beslut som rör dem.

Styrdokument för barnkonsekvensanalys
Eftersom Botkyrka kommun då denna rapporten skrevs saknar 
styrdokument för hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras har 
Stockholm stads metod “Integrerad Barnkonsekvensanalys och Dialog - 
Staden i ögonhöjd” legat som grund för rapportens upplägg.

Översiktsplan för Botkyrka
I maj 2014 antog Botkyrkas kommunfullmäktige en ny översiktsplan 
för Botkyrka kommun. Den aktualiserades sedan i april 2018. 

Hallunda–Norsborg pekas ut som en betydelsefull knutpunkt och 
ett utvecklingsområde avseende exempelvis service, bostäder 
och kollektivtrafik. Kopplingarna mellan Hallunda–Norsborg och 
de intilliggande områdena Fittja och Alby ska stärkas med väg- 
och spårkopplingar och vidare till övriga delar av Botkyrka samt i 
förlängningen stockholmsregionens regionala stadskärnor. 

I Botkyrka kommuns översiktsplan finns ett särskilt fokus på mänskliga 
rättigheter, däribland barnrättsperspektivet. Översiktsplanen anger att 
kommunen har höga ambitioner beträffande barns delaktighet och 
inflytande, och att kommunen ska arbeta med barnperspektivet i den 
fysiska planeringen genom att ha dialog med barn och lyssna på deras 
erfarenheter och åsikter kring sin närmiljö.

Ungdomsenkät
Kommunen genomför en ungdomsenkät vartannat år. Ungdomar från 
årskurs nio samt årskurs 2 på gymnasiet svarar. Bland de skolor som 
deltar finns elever från Brunnaskolan i Hallunda. År 2020 visade enkäten 
att flickor och pojkar trivs ungefär lika bra i sitt bostadsområde, men 
att de trivs sämre än genomsnittet i länet. 69 respektive 70% trivs i 
sitt bostadsområde i Botkyrka, medan 85 respektive 81% trivs i sitt 
bostadsområde i länet i stort. När det gäller trygghet ute ensamma på 
kvällen är det stor skillnad mellan pojkar och flickor, där 60% av flickorna i 
nian känner sig ganska eller mycket trygga jämfört med 77% av pojkarna. 
Genomsnittet i länet är liknande men något bättre. Den upplevda 
tryggheten minskar ytterligare för flickor i gymnasiets årskurs 2 samtidigt 
som den ökar för pojkar. I Hallunda/Norsborg är det också fler flickor 
än pojkar som väljer att inte alls gå ut på kvällen av oro för att utsättas 
för brott eller av andra orsaker. Enkäten visar vidare att 35% av pojkarna 
respektive 22% procent av flickorna vistas på fritidsgård eller träffpunkt 
ofta eller ibland. För ledarledd fritidsaktivitet är motsvarande siffror 61% 
för pojkar respektive 33% för flickor.

Inledning

Definitioner av FN:s 17 globala mål.Barnkonventionen.
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Hallunda i relation till Stockholm

Analysområdet i relation till Hallunda

Analysområdet

Platsanalys ur ett 
barnperspektiv

MILJÖ OCH HÄLSA
Platsen där Hallunda nya skola planeras byggas är idag en plats med 
många fysiska kvaliteter. Det finns stora ytor med god solinstrålning i alla 
väderstreck och runtom skolgården finns det ett flertal större grönytor 
med träd och vegetation som kan uppmuntra till lek och balansmotorik 
för barn i alla åldrar. De anlagda markytorna på skolgården är idag 
dock mestadels av asfalt eller grus och är i stort behov av omsorg och 
underhåll. Lekutrustning, sittplatser och grönska är en bristvara. Nivån 
på skötsel och utrustning påverkar barnens möjlighet till lek på ett 
negativt sätt. Ur ett barnperspektiv har platsen stor potential som inte 
tas tillvara på till fullo för att uppmuntra och stödja barnen i deras lek och 
utveckling.

 
Borgvägen, som löper på skolområdets västra sida, är den enda biltrafi-
kerade vägen som utgör risk för buller. Det rör sig dock inte om höga 
ljudnivåer. Borgvägen är försedd med trafikseparerade gångtunnlar och 
gångbroar för barnens säkerhet. Trafiken är relativt låg under större del-
en av dygnet och utgör inte någon större riskfaktor för barnen i området. 
Dock är trafiken mer intensiv vid hämtning och lämning på morgon och 
eftermiddag vilket påverkar trafiksäkerheten. 

BOENDE OCH VARDAGSLIV
Området där Hallunda nya skola planeras är omringat av sextio- och 
sjuttiotalens tidstypiska miljonprogramsstruktur. Närmast tunnelbanan 
och platsens södra del finns högre flerbostadshus med upprepande 
boendetypologi. Vid Borgskolan trappas bebyggelsens höjder ned och 
övergår till 3-våningshus och radhus. I norr och mot Mälaren övergår 
bebyggelsen till kedjehus och enstaka friliggande villor.

I den absoluta närheten finns idag bostäder, skola, förskola och 
dagverksamhet. Övrig samhällsservice som matbutiker, vårdcentral, 
arbetsplatser, kiosk med mera finns närmast vid Hallunda centrum och 

tunnelbanan cirka en kilometer söderut. Det innebär att det inte finns 
några målpunkter för andra än de som bor i området vid skolområdets 
absoluta närhet. Barnen som bor i området har dock nära till sin skola, 
och många av dem tar sig till skolan till fots eller med cykel.

För äldre barn som kan röra sig längre på egen hand eller tillsammans 
med vuxna finns det stora naturområden samt tillgång till Mälaren i norr 
med djurliv och möjlighet till bad. 

Närmsta idrottsanläggning är Botkyrkahallen och Brunna IP, samt att 
det finns en idrottshall på Borgskolan. Här finns också en grusplan 
på skolgården, samt en gräsyta i direkt anslutning till skolgården i 
öster som kan användas för till exempel fotboll, brännboll eller andra 
utomhusaktiviteter.

TRYGGHET 
Borgskolan ligger i stadsdelen Hallunda-Norsborg som på vissa platser 
har problem med trygghet och otrygghet i det offentliga rummet. Att 
uppleva sin vardagsmiljö som trygg är en viktigt parameter i planering av 
skolmiljöer.

Genom platsbesök samt dialog med berörda barn och vuxna bedöms 
att platsen idag generellt uppfattas som trygg för barn på dagtid och 
under skoltid. På kvällar och helger är vuxennärvaron mindre och det 
finns en del inrapporterad skadegörelse och incidenter på platsen. Det 
har framkommit att det finns oro bland en del föräldrar på grund av den 
senaste tidens oroligheter i området vilket gör att en del barn inte gärna 
får röra sig ute efter skoltid för sina föräldrar. De fältassistenter som 
intervjuats inom ramen för denna rapport bekräftar en tydligt trend att 
det syns färre tjejer ute på kvällar och helger. De barn och unga vi träffat 
nyanserar dock bilden och berättar att de vistas på platsen utanför 
skoltid. Skolområdet är en träffpunkt för att möta upp vänner. 
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Enligt både kommunpolis och områdessektreterare vistas dock mer-
parten av barn och unga i området idag kring centrumanläggningarna i 
Hallunda och Norsborg utanför skoltid. Här är problemen med otrygghet 
större än vid skolområdet för Borgskolan. Det är också vid centruman-
läggningarna det rapporteras mest kring problem med droghandel och 
skadegörelse. Detta bekräftas i kommunens områdesanalys av Hallun-
da/Norsborg. Även kring Hundhamravägen mot Norsborg samt Brunna 
IP finns rapporter om droghandel. Att barn och unga skulle söka sig till 
skogsområden eller mindre befolkade platser har inte bekräftats i arbetet 
med denna rapport, varken av vuxna eller av barn och unga själva.

I Norsborg Centrum ligger den uppskattade fritidsklubben Musikhu-
set och dit lockas många barn och unga på kvällar, helger och lov.  Här 
erbjuds aktiviteter främst för 10-12-åringar efter skoltid, men även en rad 
aktiviteter för ungdomar. Enligt fritidsklubbens ansvariga är den populär 
också för att den ligger i anslutning till skolan i Norsborg och att den 
har öppet senare på kvällarna och även på helger och lov. Fritidsgården 
Stjärnan ligger i ABF-huset i Hallunda centrum och är närmare platsen 
där Hallunda nya skola planeras. Närheten till tunnelbanan är positiv ur 
tillgänglighetssynpunkt. De vuxna som intervjuats inom ramen för denna 
rapport efterfrågar dock fler aktiviteter och mer generösa öppettider för 
att öka attraktiviteten för denna fritidsgård. 

Området kring Borgskolan har sammanfattningsvis få anmälningar i Bot-
kyrka kommuns skadegörelseregister (EST). Också ur barnens perspektiv 
är platsen relativt trygg. Dock uppmärksammar barnen att avsaknad av 
aktiviteter, vuxennärvaro, omsorg och underhåll av byggnader och ute-
miljö skapar otrygghet. Det signalerar att barnens miljöer inte är viktiga.

Det är dock viktigt att komma ihåg att fler brott och oroligheter än vad 
som rapporteras kan förekomma i området. Forskning visar att det i 
områden som är särskilt utsatta finns en lägre benägenhet att anmäla 
händelser i jämförelse med övriga länet.

Platsanalys ur ett barnperspektiv

TRAFIK, TILLGÄNGLIGHET OCH KOMMUNIKATIONER
Platsen ligger geografiskt centralt i Hallunda och har starka kopplingar 
till omkringliggande områden. Gång- och cykelstråk leder till och från 
platsen i alla väderstreck. De flesta barn tar sig idag till och från skolan till 
fots eller med cykel, vilket vittnar om att stråken är välfungerande. Även 
kommunikationerna till platsen med buss och bil är bra. I sydöst passerar 
E4/E20 som förbinder platsen norrut mot Stockholm och söderut mot 
Södertälje. Det finns idag en busshållplats på Borgvägen precis intill 
Borgskolan som de barn som åker kollektivt till och från skolan använder. 
Trafiksäkerheten vid denna är god då det finns trafikseparering med 
en gångtunnel under norra delen av Borgvägen och en gångbro i södra 
delen. Detta gör att barnen inte behöver korsa några större gator på 
vägen till och från bussen. Om barn ändå korsar Borgvägen uppstår en 
trafikosäker situation. Förutom en gångbana på östra sidan är Borgvägen 
inte är utformad för gående då övergångsställen saknas på sträckan 
förbi skolområdet. Detta uppmuntrar till högre hastigheter för biltrafiken 
som inte har några synbara hinder. Det finns spår av upptrampade stigar 
upp mot Borgvägen där övergångsställen saknas, som vittnar om att 
människor genar över vägen. Trafiksepareringen i området innebär att 
gående och cyklister kan röra sig trafiksäkert längs ett parallellt parkstråk 
iställer för längs Borgvägen.

Hallunda nås med tunnelbanans röda linje mot Norsborg. Hållplatsen 
ligger vid Hallunda centrum och är en hållplats från slutstation Norsborg. 
Från tunnelbanan är det cirka 5 minuters gångväg norrut längs ett grönt 
stråk till Borgskolan. 

Vid Borgskolans parkering och angöringsplats i västra delen av skolom-
rådet är trafiksituationen idag problematisk. Vid hämtning och lämning 
på morgnar och eftermiddagar uppstår en oklar trafiksituation som är 
svårt för barn att läsa. Här sker också angöring för färdtjänst och skoltaxi 
för särskolans elever, besök och kök samt parkering för skolans person-
al. Detta upplevs av både barn och vuxna som en trafikosäker plats, där 
barnen upplever en risk att bli påkörd. De vuxna bekräftar att det ofta 
blir köbildningar och att vårdnadshavare i bil, taxibilar och lastbilar trängs 

på en oorganiserad och för liten yta, vilket resulterar att barn kliver ur 
bilar på en yta med körande trafik. En del av entréerna till idrottshallen 
är också orienterade ut mot denna angörings- och parkeringsyta, vilket 

Botkyrkas kommunpolis

Ansvarig fritidspedagog Musikhuset Norsborg

Företrädare för Botkyrkas Ungdomsfullmäktige

Områdesstrateg i Hallunda-Norsborg 

Fritidspedagog Musikhuset Norsborg

Områdessekreterare förebyggarenheten

VUXNA SOM BIDRAGIT MED KUNSKAP TILL RAPPORTEN:

Botkyrka Kommuns Barnombudsman

Områdessekreterare förebyggarenheten

Fritidspedagog Borgskolan

Pedagoger Borgskolan, Borgskolans särskola, Brunnaskolan

Platsfoton från Borgskolan.
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Teckenförklaring, rörelse

Analysområde

Väg, barriär

Gång- och cykelstråk, barrär

Gång- och cykelstråk i grönska, kopplar mot kullen, Hallunda gård och åkrar i norr 

samt mot Hallundaparken och centrum i söder

Gång- och cykelstråk

Be�ntlig byggnad

Trädbevuxet område

Grön mark

Hårdgjord mark

Koppling över/under Borgvägen

Stängsel, skolgård inom stängsel

Entréer

Siktlinje

Busshållplats

Kommentarer utifrån ett barnperspektiv 
Under tidigare genomförd områdesvandring 

(2019-10-15) berättade förskolepersonal att det 

ligger skräp och glaskross i skogen ovanför 

Hallunden. De upplever också en hel del skräp i 

skogen ovanför förskolan Prästkragen.

Platsen är hårdgjord och till för inlastning. Den är 

inte välkomnande och vänder sig inte utåt vägen.

Gångtunneln är en tra�ksäker koppling från 

skolområdet till busshållplatsen på Borgvägen 

med riktning söderut. Tunneln är kort och bred, 

men sikten från tunneln och vidare längs stråket 

är dålig. Flera lampor i tunneln är trasiga. Detta 

kan bidra till att tunneln blir en otrygg plats för 

barn.

Gång- och cykelvägen mellan Borgskolan och 

Prästkragen utgör i sig själv en barriär för gående 

som ska röra sig mellan skolorna. Det är också 

stängsel på båda sidor samt höjdskillnader.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

Borgvägen har vägkaraktär och är i första hand till 

för motortra�k. Den inte utformad så att gående 

ska kunna korsa på ett säkert sätt. Här kan 

tra�kosäkra situationer uppstå om barn ändå 

korsar vägen.

Del av skolgården som upplevs som en bred 

passage. Det �nns mycket få bänkar och 

lekredskap. Platsen är asfalterad och markmateri-

alen är slitna. Platsen bjuder inte in till vistelse, 

men är centralt placerad i skolområdet.

Parkering där vårdnadshavare, taxi och buss 

hämtar och lämnar elever. Under hämt-

ning/lämning är platsen oorganiserad och har ett 

dåligt �öde. Platsen är tra�kosäker för barnen 

som måste röra sig över tra�kytan. En mindre 

rondell vid infarten fungerar inte. Här stannar 

bilar till och släpper av barn.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

En plats nära skolgården som är trädbevuxen och 

har höjdskillnader till skillnad från skolgården. 

Möjlighet till lek i terräng. Risk för otrygg plats på 

kvällen då det är mörkt här. Det viktiga nord-syd-

liga gång- och cykelstråket passerar förbi.

Entréer till idrottshallen är placerade på denna 

sida av byggnaden. Detta gör att barn måste 

passera förbi tra�kytan för att ta sig till idrottslek-

tionerna. Det blir också en plats för häng mot 

tra�kytan före och efter idrottslektionerna.

En av få platser på skolgården som har höjdskill-

nader vilket inbjuder till barns lek och rörelse.

En kompisgunga som är populär bland barn i 

många åldrar. Att det endast är en gunga gör att 

det blir konkurrens om den.

Stängslet runt fotbollsplanen är trasigt på �era 

ställen. Här åker ibland bollar ut på parkeringen 

söder om planen, vilket gör att lek och spel måste 

avbrytas. Barnen måste fråga en vuxen om de får 

gå ut och hämta bollarna.

Byggnader
Förskolan Prästkragen

Edessaskolan, inriktning musik och språk, F-6

Musiksal

Matsal

Idrottshall

Edessaskola, annex

Platser
Entréplats till skolområdet norrifrån

Kringbyggd del av skolgården

Särskolans skolgård

Stor öppen gräsyta med fotbollsmål

Bilparkering och angöring för motorfordon

Central del av skolgården med “kingrutor”

Entré till matsalen

Kringbyggd del av skolgården

Aktivitetsyta med gungställning, lösa lekredskap, 

bandysarg.

Trädbevuxen kulle, platsbildning inne i dungen

Avskild platsbildning mellan gavlar

Platsbildning mellan karaktärsfulla träd

Basketplan med grädänger i väster

Fotbollsplan med �era mål, grus
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S:t Georgis Syrisk 
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Gångtunnel mot 
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Sikt mot åkrar,
bebyggelsen upphör

N

ÖV

S

Berg med skog,
lek, utkiksplats, 
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Tillgänglig från 
skolområdet via 
gångtunnel

Tra�ksäker 
gångbro med
utsikt söder- 
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Tra�ksäker 
gångtunnel 
med kop-
pling mot 
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Platsanalys ur ett barnperspektiv
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B
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barnslek

tak över passage, ute-inne-rum

Inlastning 
förskola

Kulle med 
fornlämningar

Flerbostadshus

Radhus-
område

Radhus-
område

Fotbollsplan

Berg i dagen

Öppen gräsyta

Trädbevuxen kulle

Allé

Grusplan

Mot Hallunda-
centrum

Parkering

Gradäng mot 
sportplan

Infart
bil

Flerbostadshus

Bil-
parkering

Bil-
parkering

Bo
rg

vä
ge

n

Tomtbergavägen

Brunnastråket

Borgskolan

Prästkragen
förskola

Edessa-
skolan

Mot Hallunda-
centrum

S:t Georgis Syrisk 
ortodoxa kyrka

Gångtunnel mot 
Hallunda gård

Sikt mot åkrar,
bebyggelsen upphör

N

ÖV

S

Berg med skog,
lek, utkiksplats, 
gömställe. 
Tillgänglig från 
skolområdet via 
gångtunnel

Tra�ksäker 
gångbro med
utsikt söder- 
och norrut

Tra�ksäker 
gångtunnel 
med kop-
pling mot 
busshållplats

Teckenförklaring, rörelse

Analysområde

Väg, barriär

Gång- och cykelstråk, barrär

Gång- och cykelstråk i grönska, kopplar mot kullen, Hallunda gård och åkrar i norr 

samt mot Hallundaparken och centrum i söder

Gång- och cykelstråk

Be�ntlig byggnad

Trädbevuxet område

Grön mark

Hårdgjord mark

Koppling över/under Borgvägen

Stängsel, skolgård inom stängsel

Entréer

Siktlinje

Busshållplats

Kommentarer utifrån ett barnperspektiv 
Under tidigare genomförd områdesvandring 

(2019-10-15) berättade förskolepersonal att det 

ligger skräp och glaskross i skogen ovanför 

Hallunden. De upplever också en hel del skräp i 

skogen ovanför förskolan Prästkragen.

Platsen är hårdgjord och till för inlastning. Den är 

inte välkomnande och vänder sig inte utåt vägen.

Gångtunneln är en tra�ksäker koppling från 

skolområdet till busshållplatsen på Borgvägen 

med riktning söderut. Tunneln är kort och bred, 

men sikten från tunneln och vidare längs stråket 

är dålig. Flera lampor i tunneln är trasiga. Detta 

kan bidra till att tunneln blir en otrygg plats för 

barn.

Gång- och cykelvägen mellan Borgskolan och 

Prästkragen utgör i sig själv en barriär för gående 

som ska röra sig mellan skolorna. Det är också 

stängsel på båda sidor samt höjdskillnader.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

Borgvägen har vägkaraktär och är i första hand till 

för motortra�k. Den inte utformad så att gående 

ska kunna korsa på ett säkert sätt. Här kan 

tra�kosäkra situationer uppstå om barn ändå 

korsar vägen.

Del av skolgården som upplevs som en bred 

passage. Det �nns mycket få bänkar och 

lekredskap. Platsen är asfalterad och markmateri-

alen är slitna. Platsen bjuder inte in till vistelse, 

men är centralt placerad i skolområdet.

Parkering där vårdnadshavare, taxi och buss 

hämtar och lämnar elever. Under hämt-

ning/lämning är platsen oorganiserad och har ett 

dåligt �öde. Platsen är tra�kosäker för barnen 

som måste röra sig över tra�kytan. En mindre 

rondell vid infarten fungerar inte. Här stannar 

bilar till och släpper av barn.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

En plats nära skolgården som är trädbevuxen och 

har höjdskillnader till skillnad från skolgården. 

Möjlighet till lek i terräng. Risk för otrygg plats på 

kvällen då det är mörkt här. Det viktiga nord-syd-

liga gång- och cykelstråket passerar förbi.

Entréer till idrottshallen är placerade på denna 

sida av byggnaden. Detta gör att barn måste 

passera förbi tra�kytan för att ta sig till idrottslek-

tionerna. Det blir också en plats för häng mot 

tra�kytan före och efter idrottslektionerna.

En av få platser på skolgården som har höjdskill-

nader vilket inbjuder till barns lek och rörelse.

En kompisgunga som är populär bland barn i 

många åldrar. Att det endast är en gunga gör att 

det blir konkurrens om den.

Stängslet runt fotbollsplanen är trasigt på �era 

ställen. Här åker ibland bollar ut på parkeringen 

söder om planen, vilket gör att lek och spel måste 

avbrytas. Barnen måste fråga en vuxen om de får 

gå ut och hämta bollarna.

Byggnader
Förskolan Prästkragen

Edessaskolan, inriktning musik och språk, F-6

Musiksal

Matsal

Idrottshall

Edessaskola, annex

Platser
Entréplats till skolområdet norrifrån

Kringbyggd del av skolgården

Särskolans skolgård

Stor öppen gräsyta med fotbollsmål

Bilparkering och angöring för motorfordon

Central del av skolgården med “kingrutor”

Entré till matsalen

Kringbyggd del av skolgården

Aktivitetsyta med gungställning, lösa lekredskap, 

bandysarg.

Trädbevuxen kulle, platsbildning inne i dungen

Avskild platsbildning mellan gavlar

Platsbildning mellan karaktärsfulla träd

Basketplan med grädänger i väster

Fotbollsplan med �era mål, grus
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Teckenförklaring, rörelse

Analysområde

Väg, barriär

Gång- och cykelstråk, barrär

Gång- och cykelstråk i grönska, kopplar mot kullen, Hallunda gård och åkrar i norr 

samt mot Hallundaparken och centrum i söder

Gång- och cykelstråk

Be�ntlig byggnad

Trädbevuxet område

Grön mark

Hårdgjord mark

Koppling över/under Borgvägen

Stängsel, skolgård inom stängsel

Entréer

Siktlinje

Busshållplats

Kommentarer utifrån ett barnperspektiv 
Under tidigare genomförd områdesvandring 

(2019-10-15) berättade förskolepersonal att det 

ligger skräp och glaskross i skogen ovanför 

Hallunden. De upplever också en hel del skräp i 

skogen ovanför förskolan Prästkragen.

Platsen är hårdgjord och till för inlastning. Den är 

inte välkomnande och vänder sig inte utåt vägen.

Gångtunneln är en tra�ksäker koppling från 

skolområdet till busshållplatsen på Borgvägen 

med riktning söderut. Tunneln är kort och bred, 

men sikten från tunneln och vidare längs stråket 

är dålig. Flera lampor i tunneln är trasiga. Detta 

kan bidra till att tunneln blir en otrygg plats för 

barn.

Gång- och cykelvägen mellan Borgskolan och 

Prästkragen utgör i sig själv en barriär för gående 

som ska röra sig mellan skolorna. Det är också 

stängsel på båda sidor samt höjdskillnader.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

Borgvägen har vägkaraktär och är i första hand till 

för motortra�k. Den inte utformad så att gående 

ska kunna korsa på ett säkert sätt. Här kan 

tra�kosäkra situationer uppstå om barn ändå 

korsar vägen.

Del av skolgården som upplevs som en bred 

passage. Det �nns mycket få bänkar och 

lekredskap. Platsen är asfalterad och markmateri-

alen är slitna. Platsen bjuder inte in till vistelse, 

men är centralt placerad i skolområdet.

Parkering där vårdnadshavare, taxi och buss 

hämtar och lämnar elever. Under hämt-

ning/lämning är platsen oorganiserad och har ett 

dåligt �öde. Platsen är tra�kosäker för barnen 

som måste röra sig över tra�kytan. En mindre 

rondell vid infarten fungerar inte. Här stannar 

bilar till och släpper av barn.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

En plats nära skolgården som är trädbevuxen och 

har höjdskillnader till skillnad från skolgården. 

Möjlighet till lek i terräng. Risk för otrygg plats på 

kvällen då det är mörkt här. Det viktiga nord-syd-

liga gång- och cykelstråket passerar förbi.

Entréer till idrottshallen är placerade på denna 

sida av byggnaden. Detta gör att barn måste 

passera förbi tra�kytan för att ta sig till idrottslek-

tionerna. Det blir också en plats för häng mot 

tra�kytan före och efter idrottslektionerna.

En av få platser på skolgården som har höjdskill-

nader vilket inbjuder till barns lek och rörelse.

En kompisgunga som är populär bland barn i 

många åldrar. Att det endast är en gunga gör att 

det blir konkurrens om den.

Stängslet runt fotbollsplanen är trasigt på �era 

ställen. Här åker ibland bollar ut på parkeringen 

söder om planen, vilket gör att lek och spel måste 

avbrytas. Barnen måste fråga en vuxen om de får 

gå ut och hämta bollarna.

Byggnader
Förskolan Prästkragen

Edessaskolan, inriktning musik och språk, F-6

Musiksal

Matsal

Idrottshall

Edessaskola, annex

Platser
Entréplats till skolområdet norrifrån

Kringbyggd del av skolgården

Särskolans skolgård

Stor öppen gräsyta med fotbollsmål

Bilparkering och angöring för motorfordon

Central del av skolgården med “kingrutor”

Entré till matsalen

Kringbyggd del av skolgården

Aktivitetsyta med gungställning, lösa lekredskap, 

bandysarg.

Trädbevuxen kulle, platsbildning inne i dungen

Avskild platsbildning mellan gavlar

Platsbildning mellan karaktärsfulla träd

Basketplan med grädänger i väster

Fotbollsplan med �era mål, grus
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Gångtunnel mot 
Hallunda gård

Sikt mot åkrar,
bebyggelsen upphör

N

ÖV

S

Berg med skog,
lek, utkiksplats, 
gömställe. 
Tillgänglig från 
skolområdet via 
gångtunnel

Tra�ksäker 
gångbro med
utsikt söder- 
och norrut

Tra�ksäker 
gångtunnel 
med kop-
pling mot 
busshållplats

Platsanalys ur ett barnperspektiv

Teckenförklaring, rörelse

Analysområde

Väg, barriär

Gång- och cykelstråk, barrär

Gång- och cykelstråk i grönska, kopplar mot kullen, Hallunda gård och åkrar i norr 

samt mot Hallundaparken och centrum i söder

Gång- och cykelstråk

Be�ntlig byggnad

Trädbevuxet område

Grön mark

Hårdgjord mark

Koppling över/under Borgvägen

Stängsel, skolgård inom stängsel

Entréer

Siktlinje

Busshållplats

Kommentarer utifrån ett barnperspektiv 
Under tidigare genomförd områdesvandring 

(2019-10-15) berättade förskolepersonal att det 

ligger skräp och glaskross i skogen ovanför 

Hallunden. De upplever också en hel del skräp i 

skogen ovanför förskolan Prästkragen.

Platsen är hårdgjord och till för inlastning. Den är 

inte välkomnande och vänder sig inte utåt vägen.

Gångtunneln är en tra�ksäker koppling från 

skolområdet till busshållplatsen på Borgvägen 

med riktning söderut. Tunneln är kort och bred, 

men sikten från tunneln och vidare längs stråket 

är dålig. Flera lampor i tunneln är trasiga. Detta 

kan bidra till att tunneln blir en otrygg plats för 

barn.

Gång- och cykelvägen mellan Borgskolan och 

Prästkragen utgör i sig själv en barriär för gående 

som ska röra sig mellan skolorna. Det är också 

stängsel på båda sidor samt höjdskillnader.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

Borgvägen har vägkaraktär och är i första hand till 

för motortra�k. Den inte utformad så att gående 

ska kunna korsa på ett säkert sätt. Här kan 

tra�kosäkra situationer uppstå om barn ändå 

korsar vägen.

Del av skolgården som upplevs som en bred 

passage. Det �nns mycket få bänkar och 

lekredskap. Platsen är asfalterad och markmateri-

alen är slitna. Platsen bjuder inte in till vistelse, 

men är centralt placerad i skolområdet.

Parkering där vårdnadshavare, taxi och buss 

hämtar och lämnar elever. Under hämt-

ning/lämning är platsen oorganiserad och har ett 

dåligt �öde. Platsen är tra�kosäker för barnen 

som måste röra sig över tra�kytan. En mindre 

rondell vid infarten fungerar inte. Här stannar 

bilar till och släpper av barn.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

En plats nära skolgården som är trädbevuxen och 

har höjdskillnader till skillnad från skolgården. 

Möjlighet till lek i terräng. Risk för otrygg plats på 

kvällen då det är mörkt här. Det viktiga nord-syd-

liga gång- och cykelstråket passerar förbi.

Entréer till idrottshallen är placerade på denna 

sida av byggnaden. Detta gör att barn måste 

passera förbi tra�kytan för att ta sig till idrottslek-

tionerna. Det blir också en plats för häng mot 

tra�kytan före och efter idrottslektionerna.

En av få platser på skolgården som har höjdskill-

nader vilket inbjuder till barns lek och rörelse.

En kompisgunga som är populär bland barn i 

många åldrar. Att det endast är en gunga gör att 

det blir konkurrens om den.

Stängslet runt fotbollsplanen är trasigt på �era 

ställen. Här åker ibland bollar ut på parkeringen 

söder om planen, vilket gör att lek och spel måste 

avbrytas. Barnen måste fråga en vuxen om de får 

gå ut och hämta bollarna.

Byggnader
Förskolan Prästkragen

Edessaskolan, inriktning musik och språk, F-6

Musiksal

Matsal

Idrottshall

Edessaskola, annex

Platser
Entréplats till skolområdet norrifrån

Kringbyggd del av skolgården

Särskolans skolgård

Stor öppen gräsyta med fotbollsmål

Bilparkering och angöring för motorfordon

Central del av skolgården med “kingrutor”

Entré till matsalen

Kringbyggd del av skolgården

Aktivitetsyta med gungställning, lösa lekredskap, 

bandysarg.

Trädbevuxen kulle, platsbildning inne i dungen

Avskild platsbildning mellan gavlar

Platsbildning mellan karaktärsfulla träd

Basketplan med grädänger i väster

Fotbollsplan med �era mål, grus
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Teckenförklaring, rörelse

Analysområde

Väg, barriär

Gång- och cykelstråk, barrär

Gång- och cykelstråk i grönska, kopplar mot kullen, Hallunda gård och åkrar i norr 

samt mot Hallundaparken och centrum i söder

Gång- och cykelstråk

Be�ntlig byggnad

Trädbevuxet område

Grön mark

Hårdgjord mark

Koppling över/under Borgvägen

Stängsel, skolgård inom stängsel

Entréer

Siktlinje

Busshållplats

Kommentarer utifrån ett barnperspektiv 
Under tidigare genomförd områdesvandring 

(2019-10-15) berättade förskolepersonal att det 

ligger skräp och glaskross i skogen ovanför 

Hallunden. De upplever också en hel del skräp i 

skogen ovanför förskolan Prästkragen.

Platsen är hårdgjord och till för inlastning. Den är 

inte välkomnande och vänder sig inte utåt vägen.

Gångtunneln är en tra�ksäker koppling från 

skolområdet till busshållplatsen på Borgvägen 

med riktning söderut. Tunneln är kort och bred, 

men sikten från tunneln och vidare längs stråket 

är dålig. Flera lampor i tunneln är trasiga. Detta 

kan bidra till att tunneln blir en otrygg plats för 

barn.

Gång- och cykelvägen mellan Borgskolan och 

Prästkragen utgör i sig själv en barriär för gående 

som ska röra sig mellan skolorna. Det är också 

stängsel på båda sidor samt höjdskillnader.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

Borgvägen har vägkaraktär och är i första hand till 

för motortra�k. Den inte utformad så att gående 

ska kunna korsa på ett säkert sätt. Här kan 

tra�kosäkra situationer uppstå om barn ändå 

korsar vägen.

Del av skolgården som upplevs som en bred 

passage. Det �nns mycket få bänkar och 

lekredskap. Platsen är asfalterad och markmateri-

alen är slitna. Platsen bjuder inte in till vistelse, 

men är centralt placerad i skolområdet.

Parkering där vårdnadshavare, taxi och buss 

hämtar och lämnar elever. Under hämt-

ning/lämning är platsen oorganiserad och har ett 

dåligt �öde. Platsen är tra�kosäker för barnen 

som måste röra sig över tra�kytan. En mindre 

rondell vid infarten fungerar inte. Här stannar 

bilar till och släpper av barn.

Ett av skolgårdens mindre och mer intima rum. 

Här kan barn leka och prata mer avskilt.

En plats nära skolgården som är trädbevuxen och 

har höjdskillnader till skillnad från skolgården. 

Möjlighet till lek i terräng. Risk för otrygg plats på 

kvällen då det är mörkt här. Det viktiga nord-syd-

liga gång- och cykelstråket passerar förbi.

Entréer till idrottshallen är placerade på denna 

sida av byggnaden. Detta gör att barn måste 

passera förbi tra�kytan för att ta sig till idrottslek-

tionerna. Det blir också en plats för häng mot 

tra�kytan före och efter idrottslektionerna.

En av få platser på skolgården som har höjdskill-

nader vilket inbjuder till barns lek och rörelse.

En kompisgunga som är populär bland barn i 

många åldrar. Att det endast är en gunga gör att 

det blir konkurrens om den.

Stängslet runt fotbollsplanen är trasigt på �era 

ställen. Här åker ibland bollar ut på parkeringen 

söder om planen, vilket gör att lek och spel måste 

avbrytas. Barnen måste fråga en vuxen om de får 

gå ut och hämta bollarna.

Byggnader
Förskolan Prästkragen

Edessaskolan, inriktning musik och språk, F-6

Musiksal

Matsal

Idrottshall

Edessaskola, annex

Platser
Entréplats till skolområdet norrifrån

Kringbyggd del av skolgården

Särskolans skolgård

Stor öppen gräsyta med fotbollsmål

Bilparkering och angöring för motorfordon

Central del av skolgården med “kingrutor”

Entré till matsalen

Kringbyggd del av skolgården

Aktivitetsyta med gungställning, lösa lekredskap, 

bandysarg.

Trädbevuxen kulle, platsbildning inne i dungen

Avskild platsbildning mellan gavlar

Platsbildning mellan karaktärsfulla träd

Basketplan med grädänger i väster

Fotbollsplan med �era mål, grus

10

11

12

13

14

8

9

7

6

5

4

3

2

1 1
2

1
2
3
4

6
7
8
9

10

11

12

13

14

5

3
4
5
6

B
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1

2
5

6

4

3

Frågor till gåturen:

-Vad tycker du är bra med den här platsen?
-Vad tycker du är dåligt med den här platsen?
-Vad önskar du fanns på platsen?
-Finns det något du upplever som farligt/otryggt 
eller obehagligt på platsen?
-Kan du peka ut platser där du brukar vara?
-Kan du peka ut platser du brukar undvika? 

B

B

GÅTUR
Gåturen som analysmetod fungerar väl för att täcka in de viktigaste 
delarna av analysområdet då deltagarna både rör sig över platsen samt 
stannar till på förutbestämda platser. Fem platser som sinsemellan är 
mycket olika valdes ut, se karta till höger. 

Plats 1 är vid tunneln och gångvägen som löper mellan Borgskolan 
och förskolan. Här finns busshållplats, biltrafik och trafikseparering, 
och en av huvudentréerna in till skolgården. Det är en viktig plats där 
många passerar förbi och där många barn kommer till och från skolan 
till fots. Stopp 2 är på ängen och vid skogsdungen på en liten höjd. Här 
finns kvaliteter och aspekter som en stor överblickbar gräsyta, skog 
och vegetation som skiljer sig från övriga delar av skolgården. Stopp 
3 är på grusfotbollsplanen i skolgårdens sydöstra hörn. Här är det 
grus och asfalt och stora överblickbara ytor med en stor fotbollsplan, 
basketplan, gradäng, en kompisgunga, ett pinginsbord, träd och högt 
genomsiktligt stängsel runtomkring. Plats 4 är bakom idrottshallen och 
vid skolans parkering. Här lämnas och hämtas de som kommer med 
färdtjänst till skolan samt många av de elever som blir skjutsade av sina 
vårdnadshavare. Det är en av skolgårdens baksidor och har en mer 
skymd karaktär än de övriga platserna. Borgvägen löper parallellt med 
parkeringsytan. Plats 5 är inne på skolgården, centralt i analysområdet. 
Här är man omgiven av skolbyggnaderna.

Gåturen genomfördes vid fem tillfällen under september och oktober 
2021.  Elever från Borgsskolans alla årskurser samt särskola deltog, samt 
en grupp högstadiebarn från Brunnaskolan. Utöver dessa genomfördes 
även en gåtur med sju ungdomar mellan 16-18 år som alla gått på 
Borgskolan men som numera går på gymnasiet eller högstadiet på andra 
håll i kommunen. Totalt var 32 barn och unga med på gåturerna. 

Varje gåtur inleddes med en kort intro till vad gåturen innebär och varför 
de deltar i dialogen. Därefter ställs frågan till barnen hur de tar sig till 
och från skolan och om de är på skolgården efter skoltid och vad de i så 
fall gör där då. Efter gåturen, vid det sista stoppet, fick barnen markera 
platser de brukar vara på och tycker om respektive platser de inte tycker 
om och/eller undviker att vistas på. De fick också frågan vad de anser 
utgör en trygg plats.

5 st barn åk 3, Borgskolan

7 st ungdomar, 16-18 år som 
alla gått på Borgskolan tidigare

Gåturerna genomfördes med 
totalt 32 barn.

8 st barn åk 7-9, Brunnaskolan

7 st barn åk 4-6, Borgskolan

5 st barn åk 7-9, Borgskolan 
särskolan

Platsanalys ur barnens 
perspektiv

0-6 år

7-12 år

13-18 år

Plats nr 6 analyserades endast 
med åk 7-9 från Borgskolan sär-
skola, då platsen är deras gård 
som bara de använder.
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Åk 7-9. Plats 5

Åk 4 kl 10. Plats 1

Åk 7-9 Särskolan kl 10. Plats 6

Åk 7-9.  Plats 2

Ungdomar 16-18 år. Måndag kväll kl 20. Plats 4

På varje plats fick barnen fyra frågor som baseras på swot-analysens 
fyra faktorer: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Frågorna syftade 
till att täcka in en så bred bild av platsen som möjligt. Gåturens slinga var 
styrd med förutbestämda platser, men frågorna var öppna för att inte 
leda barnen för mycket i sina svar, utan låta dem få komma till tals på sina 
egna premisser.

 

Frågor
- Vad tycker du är bra med den här platsen? (styrkor)
- Vad tycker du är dåligt med den här platsen? (svagheter)
- Vad önskar du fanns på den här platsen? (möjligheter)
- Finns det något du upplever hotfullt på den här platsen? (hot)

Platsanalys ur barnens perspektiv
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Styrkor
Barnen uppfattar plats 1 vid tunneln och trafiksepareringen som något tryggt 
och bra. Tunneln är också bra som väderskydd. Eftersom många cyklar här 
upplever de stråket som en delad gång- och cykeltunnel. Att tunneln är 
kort och att gångvägen är relativt platt gör att barnen lätt kan se igenom till 
andra sidan. Det gör att de känner sig trygga när de ska gå igenom den. Att 
det är en busshållplats här och nära skolan tycker barnen är bra. Det skapar 
rörelse på platsen och gör att de lätt kan komma till skolan med buss. En del 
av barnen använder backen bredvid tunneln som pulkapacke på vintern. Att 
förskolan ligger bredvid Borgskolan anser barnen är positivt. Det medför att 
många vuxna rör sig här vilket barnen tycker skapar trygghet. Många har 
även småsyskon som går på förskolan, det gör att de lätt kan hälsa på, vinka 
till och känna en betryggande närhet till varanda under sin skoldag. 

Plats 2 vid skolgårdens nordöstra hörn och ängen upplever barnen som 
en öppen, stor och rolig plats att vistas på. De tycker det finns många mö-
jligheter till olika aktiviteter som de kan göra både med skolan, med komp-
isar och med familjen utanför skoltid. Idag använder de den ofta på frilufts-
dagar, till att spela fotboll,  kubb och ha pickninck på. Barnen tycker om 
grönskan, skogen och kullen. De tycker att det skapar bra känslor och roliga 
varierande och spännande platser för lek. Även tystnaden och avskildheten 
anser de är bra. Här finns kvaliteter som saknas på skolgården tycker de. 
Barnen betonar att de kan spela fotboll på gräs här, till skillnad från grus-
planen inne på skolgården. Det tycker de är jättebra för att det är mjukare 
att falla på.

I skolgårdens sydöstra hörn, på plats 3, är det många barn som vistas. Det är 
många som tycker om den platsen. Kvaliteterna som barnen tar upp är att 
det är stort och att många kan mötas här, att det finns plats för alla. De tyck-
er det är bra att det finns många fotbollsmål, en kompisgunga, gradänger, 
basketplan. Dessutom skapar nivåskillnader i terrängen olika sorters platser. 

På plats 4 vid skolgårdens sydvästra hörn, bakom idrottshallen, tycker 
barnen det är bra att de kan få vara ifred från vuxna. Det är bra att det finns 
betongblock som hindrar bilar från att köra in på skolgården. Här kan de 
också sitta och vänta på kompisar, föräldrar och färdtjänst. De tycker det är 
bra att det finns parkeringsplatser och att det finns träd.

Inne på skolgården och plats 5 spelar barnen ofta bollekar som King och 
Kråkan på de plana asfaltsytorna. Här är det många barn som leker på raster-
na. De uppskattar att det finns saker att klättra på, en rutschkana och tak att 
vara under när det regnar.

Plats 6 analyserades endast med högstadeielever från särskolan. De upp-
skattade att det fanns staket runtom platsen, vilket kändes skyddande. Att 
det finns rutschkana, lekställning och att de har cyklar här uppskattade 
barnen mycket.

Barnen tycker det är positivt 
där det finns nivåskillnader, 
platser för olika sorters lekar och 
häng, samt överblickbarhet och 
vuxennärvaro.

Platsanalys ur barnens perspektiv

B

B

Tomtebergavägen

Borgskolan

Förskolan Prästkragen

6

1

2

3

4

5

- Förskolan gör det tryggt för att det är personal här 1

- Att min bror finns här bredvid på förskolan 1

- Att förskolan ligger här där mina småsyskon går 1

- Det är nära busshållplatsen 1

- Pulkabacke när det är snö 3

- Vi brukar köra kundvagnsrace här, det är kul3
- Bra med parkeringsplats för föräldrar som ska lämna
  sina barn 3

- Att det är rakt, att man ser dit man ska, det känns
  tryggt 3

- Bra att det är dagis här 3

- Att skolan och dagis är nära varandra 3

- Det är bra med asfalt när man cyklar här 2

- Tunneln är bra 2

- Man kan stå i tunneln när det regnar så slipper man bli blöt 2

- Vi går hit på friluftsdagen och spelar brännboll 2

- Det är bra med gräs 2

- Man kan spela fotboll 2

 - Att det är stort. Man kan göra många olika aktiviteter 5

- Kullen är bra för orientering 5

- Vi hänger här, träffar kompisar, pratar. Man känner alla 
som hänger här. Det gör att det känns tryggt 5

- Fotbollsplanen  1

- Att det är gräs så man inte gör illa sig när
  man ramlar  1

- Fint med kullen, skog och gräs  1

- Det finns massa djur här, ekorrar till exempel  1

- Det är bra att leka här efter skolan  1

- Man kan ha picnic här  1

- Man kan klättra i träd här  1

- Det är roligt att vara här 3

- Det är stort, vi brukar vara här på friluftsdagar 3

- Öpper, stora ytor 3

- Att det är gräs, det är mjukt och man gör sig
  inte illa på det 3

- Det är soligt här 3

- Nice att spela fotboll här 3

- Berget och dungen är kul att leka i 3

- Det är bra med orientering i skogen 3

- Det är bra att skogen finns, den skyddar mot
  ljud mot skolan 3

- Det är två stenar där uppe på kullen som jag
  ofta lekte på på rasterna när jag var liten 3

- Trädgrejjen där i mitten med tak är rolig att leka runt 3 
- Däcken är roliga att leka och klättra på 3

- Grejer som man kan springa runt är kul 3

- Att man kan spela "Kungen" här 3

- Bänkarna, att det ryms många att sitta här 3

- Bra med tak här när det regnar på rasten 3

- Bra med stor gräsplan där man kan spela
  brännboll, fotboll och kubb  4

- Det är roligt att vara ute med 
kompisar på gården 4

- Bra med basketkorgar 4

- Vi cyklar ofta på gården 4

- Park är bra 4

- Kul med rutschkana 4

- Bra med staket och grindar 4-1

- Att man kan spela fotboll här 1

- Att alla får plats 1

- Gungan 1

- Att det är stort så att man kan springa 
runt, att många ryms här 1

- Många hänger här 5

- Vi hänger på den röda trappan 5

- Stor yta som är överblickbar 5

- Det är många som går förbi här 5

- Alla är här och kör fotboll 3

- Många samlas här 3

- Det finns många mål så många kan köra 
fotboll samtidigt 3

- Alla är här 3

- Kina gungan (kompisgungar ser ut som en
  upp och nedvänd kinahatt), alla vill gunga! 3

- Stort, man kan göra många grejer här! 3

- Naturliga öppningar, bra att kunna gena 
över skolgården 3

- Backen upp mot skolan så man kan åka pulka 
här på vintern, det är olika nivåer liksom 3

- Terrängen är bra 3

- De röda trapporna (gradängerna) att sitta i.
  Bra med många sittplatser 3

- Basketplanen 3

- Idrottssalen 1

- Växterna och träden 1

- Att man kan parkera här 1

- Att det finns mycket att leka med  1

- Att musiksalen och träslöjden är här nära  1

- Personal tar emot alla särskoleelever vid taxon. Taxin
  får inte öppna dörren utan klartecken från personal 4-1

- Bra att komma med taxi här 4

- Man kan sitta och vänta på betongklossarna 4

- Att bilarna inte kan köra in på skolgården, 
att det är stopp här 3

- Sittplatser, brukade göra mina glosor här 3

- Detta är den roligaste platsen 2

- Jag är inte här så ofta, men man har kul när man är här 2

- Det är bra att det är många mål, man kan spela flera 2

samtidigt, men ibland blir det krock 2

- Det finns inget bra här, vi är bara här när det är
  brandövning 4

- Kompisgungan är bra 4

- Det finns inget bra här. Jo förresten, här får kan man vara om 
man vill vara själv, det är inte så många vuxna här.
- Det är bra att det finns bänkar här, man kan sitta och vänta 
om man ska bli hämtad med bil.
- Bänkar/betongblock hindrar bilar från att köra in på skolgården 2

- Vi leker "King" och "Kråkan" här 2

- Det är bra med taket, man får skydd 
från regnet, men det läcker på några 
ställen. Vi kan inte gå in på rasten. 
De kan de på Brunnaskolan. 2

- Detta är ingången till skolområdet 5

- Bra belysning på kvällen 5

- Bra att bilar kan parkera. Det brukar vara 
en del bilar på kvällen som chillar här 5

- Det är en mötesplats. Här korsas allas vägar och det nära busshållplatsen 5

- Att det är grindar in till skolområdet, så att det är tydligt var gång- och 
cykelstråket går och var skolan är 5

- Bra med tunnel under vägen. Det är trafiksäkert 5

ANALYSKARTA BARNENS PERSPEKTIV 
- STYRKOR 

N

ÖV

S

- Åk 3 Borgskolan = 1
- Åk 4-6 Borgskolan = 2
- Åk 7-9 Borgskolan = 3
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan = 4
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan pedagoger= 4-1
- Ungdomar 15-18 år = 5

Stängsel

Plats skapad av barn

Plats skapad för barn ?

VAR BARNEN LEKER IDAG?

VAR UNGDOMARNA HÄNGER/ÄR?

= Målpunkter - Noder - Kopplingar

= Vad saknas? 

- Vad kommer en ny skola få för bra/dåliga konsekvenser?
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Svagheter
Barnen tycker att cyklar och mopeder kör fort vid plats 1 och är rädda 
för att bli påkörda. Trots att det är en gångväg är det vanligt med cykel- 
och mopedtrafik här eftersom det är platt och asfalterat. De upplever 
platsen som tråkig och stressig och att det inte finns så mycket att 
göra än att bara passera förbi. De tycker tunneln är mörk för att det är 
trasiga lampor. De tycker det är dåligt med mycket trafik på Borgvägen, 
parkeringsplatser, trängsel, grindar och staket.

Vid plats 2 tycker barnen att det är dåligt att det är så mycket gropar i 
gräset och att de inte får vara här på skoltid. De säger att det kan bli hög 
ljudvolym när det är många här och att det kanske kan störa grannarna 
som bor runtomkring.

Det negativa med plats 3 är framförallt att det är grus som gör att det gör 
ont när barnen ramlar. Det är inte heller bra att det är så mycket trasiga 
stängsel som gör att bollarna åker ut och att de måste avbryta leken då 
de inte får gå ut och hämta den utan en vuxens tillstånd. Barnen tyck-
er att det är tråkigt att även pingisborden är trasiga och att det saknas 
bollar. En del barn upplever även att platsen är för stor och att det kan 
kännas obehagligt.

På plats 4 tycker barnen att det är mycket bilar och att de kan bli påkör-
da. De berättar att det ibland hänger äldre barn här som röker, kastar 
sten och skräpar ner. Barnen tycker även att det är orättvist att tjejernas 
ingång till omklädningsrummen är här och killarnas på andra sidan.

Inne på skolgården och på plats 5 tycker barnen att det är för liten yta för 
att leka och att den är mest gjord för mindre barn. De upplever att det 
kan bli stökigt och hög ljudvolym här när det blir många på liten yta. Stol-
parna till taken är i vägen när de spelar bollspel och det saknas väggytor 
där det är tillåtet att spela bollspel mot. De ser och påpekar att det är
mycket här som är nedgånget, trasigt, rangligt och att lamporna är trasi-
ga och ersatta med olika slags ljuskällor som ger olika ljustemperaturer. 

På plats 6 påpekar barnen att marken är ojämn och behöver lagas. De 
tycker även att det är för litet. De berättar också att det är dåligt att det 
finns buskar som sticks nedanför basketkorgarna när de ska hämta bas-
ketbollarna som åker iväg.

Mångar barn uppfattar det icke 
omhändertagna, som till exempel 
trasiga lampor, lekredskap och 
sättningar i marken. 

Platsanalys ur barnens perspektiv

B

B

Tomtebergavägen

Borgskolan

Förskolan Prästkragen

6

1

2

3

4

5

- Parkeringen är för nära 3

- Det är mycket bilar här, det är farligt 3

- Grindarna gör att det känns som ett fängelse 3

- Tunneln är mörk 1

- Det finns inte så många träd och växter 1

- Att man kan bli påkörd av en cykel bakifrån 1

- Att man kan bli påkörd av moppar eller bilar som kör här ibland 1

- Att det är tråkigt 1

- Att det inte finns något att göra 1

- Det är gropar och gupp i gräset 3

- det finns fästingar här 3

- Det är en för liten lekplats 1

- Det är stressigt här 1

- Det är en för barnslig lekplats som är gjord för små barn 1

- Rangliga tak, de låter 3

- Fula lampor, alla är olika med varm 
och kallt ljus som blir irriterande för 
ögonen, det ska vara samma 3

- Det är mycket bilar och man kan bli överkörd här 1

- Orättvist att tjejers ingång till idrottssalen är här 1 
  bakom medan killarnas är på framsidan 1

- Det saknas fritidsgård 5

- Det saknas bänkar 5

- Det är tråkiga färger 5

- Äldre barn kommer hit och kastar sten in på skolgården 2

- Äldre barn hänger här och skräpar ned 2 
- Fimpar m.m. här. Barnen här plockar skräp ibland 2

- Vi använder inte platsen, bara går eller cyklar förbi 2

- Gruset som man gör sig illa på när man ramlar 1

- Trasigt stängsel som är rostigt och massa baciller på 1

- Att fotbollsmålen är trasiga 1

- Att det är hål i stängslen 1

- Alla är här och kör fotboll 3

- Gruset, det är tråkigt 3

- Man gör illa sig på gruset 3

- Sandlådan är onödig, vi använder inte den 3

- Trasiga stängsel 3

- Pingisbordet är trasigt och vi har varken 
racketar eller bollar.
  Skolan har inte råd med det! 3

- Det är för stort här

- Alla är här och kör fotboll 3

- Sittbänkarna är kalla 3

- Det är nära parkeringen, bilar man kan bli påkörd av 3

- Lärarna ser en här 3

- Buskarna med taggar gör ont när bollarna åker in under dom 3

- Finns inget roligt att göra här, inget att leka med 3

- Vi gick bara runt och hade inget att göra här 3

- Bollarna åker upp på taket och det finns ingen vaktis som 
kan hämta ner dem 3

- Gropar i gräset man kan ramla och snubbla 1
- Inget stängsel, bollarna åker iväg långt  1
- Det saknas en grillplats 1

- Nyponbuskar vid basketkorgarna, de sticks
  när bollen hamnar där 4
- Gården är för liten för att få plats att cykla på 4
- Marken är ojämn 4
- Gården är för liten. Det kan  vara 15-20 barn
  ute samtidigt 4-1

- Blåsigt  2

- Det är synd att man inte får vara här på skoltid  2

- Om man skulle vara här mer och spela fotboll kanske 
bollarna skulle hamna vid radhusen bredvid  2

- Om man är här kanske man väcker de som bor här 
bredvid om man är högljudd  2

- Men vem sover på dagen  2

- Ojämn mark och hålor. Man snubblar om man spelar fotboll och 
bollen åker iväg åt olika håll, t.ex. vid bostäderna. Man kan bryta 
benen om man snubblar på ojämn mark 5

- Om platsen börjar användas med kan det störa de boende 5

- Kullen är inte bra, vi hänger inte där. Det är ett crackställe. 
Folk röker och kissar där 5

- Det är hårda lyktstopar och stolpar som bär upp taken som man kan springa in i och slå sig
  när man spelar "King". 
  Det var en kompis som gjorde det, som började blöda. Man kan hänga lampor i linor istället 2

- Det är långt att gå mellan olika klassrum 2

- Vaktmästare som kommer förbi: Snubbelrisk, marken är ojämn 2

- Ont om skugga. Det saknas lugna områden med skugga. Det fanns en sån plats, men där
  byggdes ett annex till Edessaskolan 2

- Det är hål i stängslet runt fotbollsplanen. Om bollarna åker ut hamnar de på 
parkeringen. Då måste man fråga en vuxen om man får gå ut och hämta den 2

- De flesta som är här är killar som spelar fotboll, så det är svårt att få 
göra något annat här, tex brännboll 2

- Det är träd i vägen för bollarna 2

- Grus gör ont att ramla på. Man ramlar ofta när man spelar fotboll 2

- Pingisbordet är trasigt 2

- Nära till bussar och bilar. Det är dåligt för barn.
- Trasiga lampor i gångtunneln. Det är mörkt när man går hem på kvällen. Läskigt. 5

- Det är dåligt med grus, det gör 
ont om man ramlar 4

- Att saker är trasigt 5

- Gruset 5

- Trasiga lampor 5

- För få kompisgungor 5

- Kanske för mycket med 
två fotbollsplaner 5

- Det saknas bänkar här 4

VILKEN GRUPP HAR SAGT 

DESSA?? Inte grupp 3...

ANALYSKARTA BARNENS PERSPEKTIV 
- SVAGHETER

N

ÖV

S

- Åk 3 Borgskolan = 1
- Åk 4-6 Borgskolan = 2
- Åk 7-9 Borgskolan = 3
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan = 4
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan pedagoger= 4-1
- Ungdomar 15-18 år = 5

Stängsel

Plats skapad av barn

Plats skapad för barn ?

VAR BARNEN LEKER IDAG?

VAR UNGDOMARNA HÄNGER/ÄR?

= Målpunkter - Noder - Kopplingar

= Vad saknas? 

- Vad kommer en ny skola få för bra/dåliga konsekvenser?
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“Jag önskar att skolans 

väggar kunde målas med 

stjärnor och planeter och 

många färger! “

/ Pojke 9 år

“Jag önskar det fanns en stor 

dinosaurie som man kunde 

leka och klättra på här! “ 

/ Flicka 9 år 

Mer variation, fler möjligheter 
till olika aktiviteter och lekar för 
olika åldrar, intressen och väder 
ser barnen som möjligheter. 
Och att laga och ta hand om 
sakerna.

Möjligheter
Barnen tycker att lamporna bör lagas och ersättas med bättre lampor 
med skyddsglas som inte går sönder. De tycker att de äldre barnen kan 
få en egen bättre lekplats så att de mindre barnen får vara mer ifred. De 
önskar mer grönska, träd och växtlighet och att det målas en vit linje på 
cykelbanan så att cyklister och gående har varsin sida. De föreslår att 
tunneln skulle målas om med färg och att det kan stå poliser eller vuxna 
som vaktar här när det blir otryggt. Eller sätta grindar på tunneln som då 
skulle kunna stängas på kvällen.

Vid plats 2 föreslår barnen att det skulle finnas mer lekutrustning och 
mer möjligheter för olika aktiviteter och saker att göra. De tycker att 
kullen skulle behöva något som gjorde den mer mysig, som tex belysning. 
Fotbollsmålen som saknar nät kan lagas och få nya nät och gräset jämnas 
till.

Grusplanen vid plats 3 önskar barnen ersattes med en konstgräsplan. 
De önskar även att basketplanen ersätts med en mjukare gummiasfalt, 
att gradängerna lagas eller görs nya och att en ny skejtyta skulle kunna 
byggas här. De önskar att det fanns fler bänkar, hängmattor, kompisgun-
gor och en scen med tak som man kan vara på även när det regnar. Och 
de skulle vara härligt att kunna koppla upp musik i högtalare och en stor 
klocka på väggen så de ser vad klockan är och när rasten är slut. Näten 
kan man laga tycker barnen.

På plats 4 tycker barnen att det behövs fler soptunnor för att få bort 
allt skräp. De föreslår även att det planterades mer och kanske att man 
kunde göra en liten park här. Bänkar med tak och integrerad värme 
önskar de sig så att de inte behöver bli blöta och kalla när de väntar på 
färdtjänst, kompisar eller föräldrar.

Här vid plats 5 önskar barnen att det fanns fler entréer till matsalen så 
att det inte blir så trångt när alla ska in samtidigt. Lampor och saker som 
är trasigt behöver lagas. De önskar mer lekutrustning och mer saker 
att göra för barn i olika åldrar. De föreslår att en ny skola kan vara två 
våningar hög så att bollarna inte åker upp på taket och att passagerna är 
inomhus istället så det inte blir så kallt som idag när de måste gå mellan 
byggnaderna. Även en vattenfontän ute vore bra att kunna dricka då de 
blir törstiga på rasten av all lek.

På plats 6 önskar barnen att det fanns fler bänkar, vattenlek, karuseller 
och mer lekutrustning och aktiviteter för olika åldrar. De tycker det vore 
kul om det fanns högtalare de kunde koppla upp mobilen till och en hin-
derbarna. Och att behålla träden tycker barnen vore bra.

Platsanalys ur barnens perspektiv

B

B

Tomtebergavägen

Borgskolan

Förskolan Prästkragen

6

1

2

3

4

5

- Det behövs soptunnor här 2

- Mer grönska! En liten park 2

- Önskar en större skolgård 2

- Bänkar med värme 4

- Bänkar med tak 4

- Större idrottshall 4

- En simhall 1
- En större matsal så vi kan äta tillsammans 1

- Man kunde måla tunneln och göra den mer färgglad 2

- Det skulle kunna finnas cykelparkering här 2

- FM: En skylt där det står Borgskolan. Man vet inte vart man kommer här 2

- Att kunna stänga till skolgården så att det inte kan 
komma in folk och förstöra på skolgården. Jag vill 
inte att mina framtida barn ska behöva gå på en 
skola där saker är trasiga 5

- Dåligt med skräp och skadegörelse 5

- Egen väg för elsparkcyklar 5

- Grillplatser, bänkar och staket 1

- Sittplatser, lekgrejjor 1

- Saker att göra efter skolan 1

- Bänkar att sitta och prata eller äta mellan-
    mål på. 4

- Stor karusell 4

- Hinderbana 4

- Högtalare som man kan ansluta sin
  mobil till 4

- En studio som man kan göra musik i 4

- En kulle som man kan åka pulka på 4

- Vattenlek, t.ex. utedusch. Vatten är ett
  stort intresse för många elever 4-1

- Tydligare uppdelning mellan olika
  aktiviteter. Mycket ska nu rymmas på
  liten yta.4-1

- Behåll träden, viktigt med skugga 4-1

- Djur skulle vara trevligt 4-1

- En lekplats 3

- Att fotbollsmålen har nät 3

- Behåll skogen och träden 3

- Borde göra något mysigt 
uppe på kullen 3

- Hängmattor 3

- Fotbollsplan med konstgräs, så som det är 
på Musikhuset 5

- Det kan vara en hundpark här 5

- Grillplatser 5

- Bänkar och soptunnor 5

- Sportfält för alla med olika sporter tex 
fotboll, tennis, basket 5

- Aktiviteter på sommaren 5

- Tak, kanske dansbana med tak. Det finns 
en bra dansbana i Vårby gård 5

- Högtalare som man kan koppla upp mobilen mot 5

- Fler öppningar från stråket in mot skolgården 5

- Korgar med bollar, så att man inte behövde ha en klassboll 
som man var tvungen att ta med ut varje gång 2

- Vi vill ha gräs 2

- Nya nät som är hela 2

- Eller ribbor istället för nät, för det kan inte gå sönder 2

- Men bollar studsar på ribbor, då kanske man får bollar på 
sig utan att man är beredd på att de ska studsa tillbaka 2

- Konstgräs 1

- Ett tak när det regnar  1

- Rutschkanor 1

- En elev vill kunna åka skateboard här, 
en annan elev vill inte det. 4

- En elev tycker om att vara i lekpark 4

- Mer lampor och ljus 1

- Dörrar till tunneln som kan öppnas och stängas 1

- Stängsel så att små barn inte springer ut på vägen 1

- Måla vit linje på cykelvägen så med ena sidan för 
cyklar och andra för de som går 1

- Att förskolan och skolan satt ihop så att jag kunde 
leka med mina småsyskon på rasterna 1

- Måla tunneln med massa fin färg 1

- Polisen borde stå här och vakta 1

- Lamporna i tunneln behöver lagas 1

- Bänkar och stolar 2

- "King"-rutor längre från byggnaderna, bollarna åker
  upp på taket ibland 2

- Mer gräs 2

- Studsmatta 2

- Fler aktiviteter 2

- Mer färg, man skulle kunna måla på marken, siffror tex 2

- Klockor så att man vet när rasten är slut, man hör inte
  alltid när det ringer in om man är på andra sidan
  byggnaden 2

- Att passagerna under tak byggdes in till korridorer som
  är inomhus. Det är långt att gå mellan olika delar av
  skolbyggnaden, kallt utomhus 2

- Önskar vattenautomater utomhus. Vi får inte gå in på
  rasterna och ibland blir man törstig 2

- Byggnaderna borde vara högre 2

- Konstgräs, det har vi önskat i flera år! 3

- Flera kompisgungor 3

- Nya trappor (gradänger) att sitta i 3

- Basketplan med gummimark 3

- Pingisracket 3

- Stor klocka så att man ser vad klockan är
  och ser när rasten är slut 3

- Hängmattor 3

- Bänkar 3

- Rullbara mål 3

- Att någon fixar trasiga lampor. De har varit
  trasiga i flera år 3

- Högtalare så att man kan spela musik här,
  koppla upp sin telefon 3

- Scen med tak så att man kan vara där även
  när det regnar 3

- Soptunnor 3

- Mer lampor, att dom som är trasiga lagas 1

- Att skolan blir 2 våningar 1

- Bättre lekytor för större barn 1

- Högre klätterställningar 1

- Flera olika saker att leka med 1

- Mer roliga saker att göra 1

- Gungor 1

- Skräcktunnel 1

- Ett gröna lund 1

- Värme 1

- En fritidsgård 3

- Skydd för fönstren 3

- Studsmattor 3

- Något att leka med på väggarna 3

- Att man kan leka "väggen" nånstans
 (en tom yta där bollarn kan studsa..) 3

- En kiosk eller kafeteria 3

- Vatten, en fontän så man kan 
dricka vatten 3

- Att det finns något att göra 
både inne och ute 3

- En fritidsgård. På en fritidsgård finns 
det aktiviteter och vuxna 5

- Roligare färger på byggnaderna. Färger 
lockar en att vilja vara på en plats 5

- Ljusa färger på byggnaderna 5

- Basketplan 5

- Toaletter, Bajamajor 5

- Utegym 5

- Att skolan ligger i en och samma 
byggnad så att det inte blir så långt att 
gå mellan olika delar 5

- Fler bänkar och varma 
sittplatser 3

- Större idrottshall 3

- Fler träd 3

- Sittplatser med ryggstöd 3

- Skejtpark 3

- Att separera bilarna från 
de som går här 3 - Avskilt mellan olika 

aktiviteter 5

- Bättre mål som är hela 5

- Bänkar 5

- Fler entréer till matsalen, 
det är ofta trångt med många 
elever som kommer samtidigt 4-1

- Ta bort grindarna 3

- Mer lek för alla åldrar 3

- Studsmattor, t.ex. som sån grävs ned i marken 3

- Kompisgungor 3

- Fler saker att göra här, hänga 3

- Större rutchkana 3

- En lektunnel 3

- Cykelparkering 3

- Att de äldre barnen får en egen lekplats. Det
  blir mycket högt ljud här med de små barnen 3

- Mer blommor 3

- Bättre lampor som håller om någon försöker
  krossa glaset, med skyddsglas 3

ANALYSKARTA BARNENS PERSPEKTIV 
- MÖJLIGHETER

N

ÖV

S

- Åk 3 Borgskolan = 1
- Åk 4-6 Borgskolan = 2
- Åk 7-9 Borgskolan = 3
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan = 4
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan pedagoger= 4-1
- Ungdomar 15-18 år = 5

Stängsel

Plats skapad av barn

Plats skapad för barn ?
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VAR UNGDOMARNA HÄNGER/ÄR?

= Målpunkter - Noder - Kopplingar

= Vad saknas? 

- Vad kommer en ny skola få för bra/dåliga konsekvenser?
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Hot
På plats 1 är det bilarna, trafikljuden som barnen upplever som nära och 
hotfullt. De pekar ut att en del barn sitter på kanten ovanför tunneln och 
att det är farligt fastän det kan vara roligt. De berättar att det är otryggt 
när det är mörkt och när det är trasiga lampor i tunneln. Det kan även 
vara farligt att åka pulka här säger barnen.

Vid plats 2 är det kullen och skogen som barnen upplever som otrygg när 
det är mörkt ute. De är rädda att det finns farliga djur i skolen och berät-
tar att de hittat sprutor där. Det finns en historia om att någon en gång 
har hittat en pistol där. 

Det som barnen upplever farligt på plats 3 är att de ofta gör illa sig på 
gruset eller får en boll i huvudet. Det kan även bli bråk här då det är en 
plats som många barn vill använda till olika saker samtidigt. Det kan upp-
stå mobbing här ibland berättar barnen.

På plats 4 är det trafiken och att det blir många bilar här på morgonen 
och eftermiddagen vid hämtning och lämning som barnen upplever som 
farligt. De berättar att vuxna som kör ställer sig huller om buller och att 
det då känns otryggt att gå förbi.

Utanför matsalen vid plats 5 tycker barnen att det ofta uppstår konflikter, 
bråk och kränkningar. Detta gäller framför allt särskolebarnen. De berät-
tar även att när bollarna åker upp på taket och det inte finns någon vak-
tmästare som kan hämta ner dem så klättrar barnen upp själva på taket 
och att det är farligt. Ibland är det bråk mellan elever från Edessaskolan 
och Borgskolan, det blir lite skolkrig och revirbråk berättar barnen.

På plats 6 upplevde inte barnen något som otryggt eller farligt.

Det blir otryggt och farligt 
med platser som inte är 
omhändertagna, trafik samt äldre 
barn/unga.
 

Platsanalys ur barnens perspektiv

B

B

Tomtebergavägen

Borgskolan

Förskolan Prästkragen

6

1

2

3

4

5

- Bilar 1

- Mörkret  1

- Tunneln 1

- Skolkriget och revir med Edessaskolan 3

- Att det är stängt här efter skolan 3

- Bilgatan, att den är nära (Borgvägen) 5

- Det är inte otryggt. Det är tryggt här 5

- Tjejernas entré till idrottshallen är från
  parkeringen, nära bilarna 4

- Trafik är farligt 4

- Trafik bullrar 4

- Det kommer väldigt många elever
  samtidigt. Det är rörigt. Som mest 
  aktivitet mellan 8 och 8.20. Barn
  lämnas både med skolskjuts, av 
  vårdnadshavare och med taxi.
  Vårdnadshavare och taxi stannar på
  rondellen och blockerar för andra bilar. 
  Trafikrisk för alla elever. 4-1

- Att ingången till idrotten är här vid bilarna 2

- Om man leker här med bollar tex kan bollarna 
åka ut på parkeringen, det är farligt 2

- Det finns de som åker pulka ned mot cykelbanan 
när det är snö. Det får man inte 2

- Elcyklar som kör fort på cykelvägen 5

- Bilarna, bli påkörd 1

- Inget... 1

- Mörkret på kullen i skogen 3

- Sprutor i skogen, droger 3

- Kvällarna känns otrygga 3

- Det är obehagligt när det är mörkt 3

- Vi har hittat en pistol här till och med! 3

- Vi bor i orten, det är så det är här 3

- En kille som mobbas 1

- Gruset, det gör jag illa mig på 1

- Här kan jag få en boll i huvudet 1

- Dom som brukar komma hit och ta över när vi spelar fotboll 1

- Några av eleverna är rädda för hundar som går lösa föbi 4

- Det hänger andra ungdomar här utanför skoltid. En morgon
  stod det en massa stolar ute på skolgården som någon flyttar
  ut genom ett fönster under natten 4-1

- Det finns inget som är hotfullt här 2

- Man kan krocka när man spelar fotboll 2

- Inget 5

- Ibland när bollar åker upp på taken klättrar 
barn upp på taken. Det får man inte 2

- Det kan finnas farliga djur här i skogen 1

- Skogen är mörk 1

- Skogen är läskig. Folk kan gömma sig 
där. Läskigt om man går förbi. 5

- Det finns ett träd i kanten som jag har 
klättrat i och ramlat ned. 2

- Bilarna, bilvägen 3

- Att bilar kan köra in på skolgården 3

- Halkiga stenar, marken blir 
hal när det regnar 3

- Det uppstår konflikter och kränkningar vid 
  matsalens entre 4-1

- Bilarna 3

- Mycket ljud 3

- Trasika lampor 3

- Att man kan sitta på kanten ovanför gång-
  tunneln. Det brukar vi göra, man kan ramla
  ned 3

- Mopeder som kör snabbt 3

ANALYSKARTA BARNENS PERSPEKTIV 
- MÖJLIGHETER

ANALYSKARTA BARNENS PERSPEKTIV 
- HOT
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- Åk 3 Borgskolan = 1
- Åk 4-6 Borgskolan = 2
- Åk 7-9 Borgskolan = 3
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan = 4
- Åk 7-9 Borgskolan/Särskolan pedagoger= 4-1
- Ungdomar 15-18 år = 5
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Åk 4-6, BorgskolanÅk 3, Borgskolan Åk 7-9, Brunnaskolan

Åk 7-9 särskola, Borgskolan

Särskolans gård

Åk 7-9 ungdomar 16-18 år

Platser barnen vistas på respektive undviker
I samband med gåturerna gav vi barnen i uppgift att markera de platser 
där de brukar vara med gula prickar och platser de brukar undvika röda 
prickar. Detta för att få en bild av bra och dåliga platser och identifiera 
platser som eventuellt sticker ut särskilt mycket.

Många av barnen tyckte att fotbollsplanen (plats 3) är en positiv plats 
där de vistas mycket. Där hänger det många barn på rasterna, det är en 
mötesplats. Kompisgungan norr om fotbollsplanen gör platsen populär. 
Barnen från särskolan hade dock motsatt åsikt, de vistas endast på platsen 
när det är brandövning. Barnen från 3:e klass hade blandade åsikter om 
det var en bra eller dålig plats. De flesta barnen, oavsett ålder, tyckte 
om gräsytan öster om skolgården (plats 2). Den är stor och grön, och 
de använder den till olika typer av aktiviteter. Det rådde sedan delade 
meningar om den trädbevuxna kullen strax söder om den. De yngre barnen 
är ibland där på friluftsdagar och berättade att även förskoleklasser går 
på utflykt dit. Ungdomsgruppen (16-18 år), som fokuserade på hur platsen 
upplevs på kvällstid, tyckte att kullen var otrygg och undvek den.

Plats 5, mitt på skolgården är också en plats som många av skolbarnen 
hänger på på rasterna.

Barnen från särskolans årskurs 7-9 vistas mestadels på sin egen gård, 
markerad med vit ring på kartan till höger. De satte också positiva prickar 
på matsalen där de äter gemensamt med grundskoleeleverna.

Barnens upplevelse av trygghet
Barnen upplever att en trygg plats är en plats där det finns vuxna och 
där det inte är bråk. De vill att det ska finnas roliga saker att göra och 
att det finns kompisar och att ingen mobbas. De upplever att mörker 
kan kännas otryggt och att det därför är viktgt med lampor och ljus som 
skapar trygghet. De kan uppleva rädlsa för äldre och okända människor, 
men mestadels känner de till alla människor som rör sig på skolgården 
och känner sig trygga. De känner sig mer otrygga om det åker till en 
annan stadsdel där de inte känner människorna där. Det här är deras 
sammanhang och här känner de sig trygga. De har syskon, kusiner, vänner 
och de berättar att det sällan känner sig otrygga här på grund av andra 
människor. Det är när saker inte tas om hand, när det inte finns roliga 
saker att göra och när vuxna inte är närvarande samt mörker som barnen 
upplever som otryggt.

Hur barnen tar sig till skolan
De flesta av barnen som deltagit i dialoget bor nära skolan och tar sig idag 
till fots till skolan. De barn som bor lite längre bort kommer med buss eller 
blir skjutsad en eller båda vägarna med bil.

Platsanalys ur barnens perspektiv

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på
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Teckenförklaring

Skolområdets gräns

Väg, barriär

Allmänt huvudstråk gång

Gångstråk genom skolområdet, större
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Behov av tydligare entré till skolområdet
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Analys positivt
Minskad barriäre�ekt då stråk hamnar på 

kvartersmark vilket gör att cykel- och 

mopedåkning kan stoppas. Inget staket på södra 

sidan.  Staketet på norra sidan kommer �nnas 

kvar så länge förskolan Prästkragen är kvar.

Mindre rumsbildningar skapas längs fasaden 

under utskjutande tak och genom nivåskillnad i 

marken där sittplatser integreras. Även sittplatser 

integrerade i fasad ger möjlighet till hängytor, 

dessutom under tak. Bra förutsättningar för barn 

att vistas ute i regn och kallare väder.

Mer grönska på skolgården i form av träd m.m. 

Fruktträdgård föreslås. Kan användas både av 

skolbarn och allmänhet. på olika tider.

Göna plana ytor och grön kulle i östra delen av 

området integreras i skolgården. Det ger ett 

positivt inslag av kuperad naturlig terräng. Också 

positivt att barn kan dra sig undan, gömma sig, 

Positivt att oprogrammerad naturlig yta behålls.

Yta för inlastning och leverans skiljs från yta för 

hämtning/lämning. Inlastning sker från 

angörings�cka längs Borgvägen och kör därför 

inte alls in på skolområdet. Positivt ur tra�ksäker-

hetssynpunkt.

Positivt att kuperad mark skapas, bra för barns 

motoriska utveckling och rörelse. Skolgårdens 

utformning och möblering uppmuntrar till 

aktivitet och ett varierat materialval talar till 

barnens olika sinnen.

Stora nya träd ger skugga, bättre luft samt karak-

tär till skolgården.

Stora uppvuxna karaktärsfulla träd sparas.

Be�ntlig höjdskillnad utnyttjas bättre för lek.

Tydlighet kring tra�k och angöring/hämta/lämna 

skapar en tra�ksäkrare situation. Bom planeras att 

sätts upp i stället för stenbumlingar (ger rädd-

ningstjänsten åtkomst samtidigt som bilkörning 

hindras).

Naturlig och mild färgssättning ger lugn till 

platsen. Samtidigt skapas variation med hjälp av 

reliefverkan i teglet och olika gestaltning på olika 

våningsplan.

Konstgräsplan ger mindre risk att skador jämfört 

med grus.

Kort och bred tunnel.  Upplevs relativt ljus och 

rymlig under dagtid.

Trappad yta/gradäng

Att skolans byggnader koncentreras och byggs i 

�era våningar ger en avsevärt större skolgårdsyta.

Entréer till matsalen har �yttat in i byggnaden 

och har på så vis blivit mer synliga för vuxna.

Dagens externa entréer har upplevts hotfulla.

Adderad belysning kommer göra att kullen känns 

tryggare.

Analys negativt
Otydlig entréplats. Denna entré är viktig och gen 

från gångtunneln. Tunneln upplevs som mörk 

kvällstid pga trasig belysning.

Koppling mellan busshållplats och entré till 

skolan kunde varit bättre. Ingen entré från 

Borgvägen där bussen stannar.

Cykelparkeringar är placerade vid byggandens 

baksida vilken saker entréer.  Barn som parkerar 

sin cykel måste gå runt bygganden för att sedan 

komma in i skolan.

För få eller inga cykelparkeringar i anslutning till 

nyckelplatser på skolområdet.

Platsen för avstigande vid hämat/lämnazonen är 

för liten. Risk att fotgängare använder gatan att 

gå på. Stor möjlighet att barn hänger utanför 

entré till idrottshall vid tra�kytan då riskerar 

tra�kytan att tas i anspråk. Osäker tra�ksituation 

kan uppstå.

Väderskyddade hängytor saknas längre bort från 

skolbyggnaden, i skolområdets östra del.

Skolgården är stor då skolan planeras för många 

barn. Riskerar att bli svårt med överblick. Kräver 

medvetet organiserasd personalnärvaro för att 

skapa trygghet, särskilt i östra delen. Allmänn-

het/obehöriga passerar på skymd gång- och 

cykelväg på östra sidan. Otrygga situationer kan 

uppstå då det kan bli en punkt för möten som är 

skymd.

Risk att allmänheten passerar igenom skolgården 

om de inte tydligt uppfattar vilket stråk som löper 

genom skolan och vilket som är allmänt.

Stor yta gör skolgården svårare att övervaka. 

Kontakten mellan vuxna och barn blir sämre och 

utsatthet svårare att upptäcka.
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Analys positivt
Minskad barriäre�ekt då stråk hamnar på 

kvartersmark vilket gör att cykel- och 

mopedåkning kan stoppas. Inget staket på södra 

sidan.  Staketet på norra sidan kommer �nnas 

kvar så länge förskolan Prästkragen är kvar.

Mindre rumsbildningar skapas längs fasaden 

under utskjutande tak och genom nivåskillnad i 

marken där sittplatser integreras. Även sittplatser 

integrerade i fasad ger möjlighet till hängytor, 

dessutom under tak. Bra förutsättningar för barn 

att vistas ute i regn och kallare väder.

Mer grönska på skolgården i form av träd m.m. 

Fruktträdgård föreslås. Kan användas både av 

skolbarn och allmänhet. på olika tider.

Göna plana ytor och grön kulle i östra delen av 

området integreras i skolgården. Det ger ett 

positivt inslag av kuperad naturlig terräng. Också 

positivt att barn kan dra sig undan, gömma sig, 

Positivt att oprogrammerad naturlig yta behålls.

Yta för inlastning och leverans skiljs från yta för 

hämtning/lämning. Inlastning sker från 

angörings�cka längs Borgvägen och kör därför 

inte alls in på skolområdet. Positivt ur tra�ksäker-

hetssynpunkt.

Positivt att kuperad mark skapas, bra för barns 

motoriska utveckling och rörelse. Skolgårdens 

utformning och möblering uppmuntrar till 

aktivitet och ett varierat materialval talar till 

barnens olika sinnen.

Stora nya träd ger skugga, bättre luft samt karak-

tär till skolgården.

Stora uppvuxna karaktärsfulla träd sparas.

Be�ntlig höjdskillnad utnyttjas bättre för lek.

Tydlighet kring tra�k och angöring/hämta/lämna 

skapar en tra�ksäkrare situation. Bom planeras att 

sätts upp i stället för stenbumlingar (ger rädd-

ningstjänsten åtkomst samtidigt som bilkörning 

hindras).

Naturlig och mild färgssättning ger lugn till 

platsen. Samtidigt skapas variation med hjälp av 

reliefverkan i teglet och olika gestaltning på olika 

våningsplan.

Konstgräsplan ger mindre risk att skador jämfört 

med grus.

Kort och bred tunnel.  Upplevs relativt ljus och 

rymlig under dagtid.

Trappad yta/gradäng

Att skolans byggnader koncentreras och byggs i 

�era våningar ger en avsevärt större skolgårdsyta.

Entréer till matsalen har �yttat in i byggnaden 

och har på så vis blivit mer synliga för vuxna.

Dagens externa entréer har upplevts hotfulla.

Adderad belysning kommer göra att kullen känns 

tryggare.

Analys negativt
Otydlig entréplats. Denna entré är viktig och gen 

från gångtunneln. Tunneln upplevs som mörk 

kvällstid pga trasig belysning.

Koppling mellan busshållplats och entré till 

skolan kunde varit bättre. Ingen entré från 

Borgvägen där bussen stannar.

Cykelparkeringar är placerade vid byggandens 

baksida vilken saker entréer.  Barn som parkerar 

sin cykel måste gå runt bygganden för att sedan 

komma in i skolan.

För få eller inga cykelparkeringar i anslutning till 

nyckelplatser på skolområdet.

Platsen för avstigande vid hämat/lämnazonen är 

för liten. Risk att fotgängare använder gatan att 

gå på. Stor möjlighet att barn hänger utanför 

entré till idrottshall vid tra�kytan då riskerar 

tra�kytan att tas i anspråk. Osäker tra�ksituation 

kan uppstå.

Väderskyddade hängytor saknas längre bort från 

skolbyggnaden, i skolområdets östra del.

Skolgården är stor då skolan planeras för många 

barn. Riskerar att bli svårt med överblick. Kräver 

medvetet organiserasd personalnärvaro för att 

skapa trygghet, särskilt i östra delen. Allmänn-

het/obehöriga passerar på skymd gång- och 

cykelväg på östra sidan. Otrygga situationer kan 

uppstå då det kan bli en punkt för möten som är 

skymd.

Risk att allmänheten passerar igenom skolgården 

om de inte tydligt uppfattar vilket stråk som löper 

genom skolan och vilket som är allmänt.

Stor yta gör skolgården svårare att övervaka. 

Kontakten mellan vuxna och barn blir sämre och 

utsatthet svårare att upptäcka.
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Analys positivt
Minskad barriäre�ekt då stråk hamnar på 

kvartersmark vilket gör att cykel- och 

mopedåkning kan stoppas. Inget staket på södra 

sidan.  Staketet på norra sidan kommer �nnas 

kvar så länge förskolan Prästkragen är kvar.

Mindre rumsbildningar skapas längs fasaden 

under utskjutande tak och genom nivåskillnad i 

marken där sittplatser integreras. Även sittplatser 

integrerade i fasad ger möjlighet till hängytor, 

dessutom under tak. Bra förutsättningar för barn 

att vistas ute i regn och kallare väder.

Mer grönska på skolgården i form av träd m.m. 

Fruktträdgård föreslås. Kan användas både av 

skolbarn och allmänhet. på olika tider.

Göna plana ytor och grön kulle i östra delen av 

området integreras i skolgården. Det ger ett 

positivt inslag av kuperad naturlig terräng. Också 

positivt att barn kan dra sig undan, gömma sig, 

Positivt att oprogrammerad naturlig yta behålls.

Yta för inlastning och leverans skiljs från yta för 

hämtning/lämning. Inlastning sker från 

angörings�cka längs Borgvägen och kör därför 

inte alls in på skolområdet. Positivt ur tra�ksäker-

hetssynpunkt.

Positivt att kuperad mark skapas, bra för barns 

motoriska utveckling och rörelse. Skolgårdens 

utformning och möblering uppmuntrar till 

aktivitet och ett varierat materialval talar till 

barnens olika sinnen.

Stora nya träd ger skugga, bättre luft samt karak-

tär till skolgården.

Stora uppvuxna karaktärsfulla träd sparas.

Be�ntlig höjdskillnad utnyttjas bättre för lek.

Tydlighet kring tra�k och angöring/hämta/lämna 

skapar en tra�ksäkrare situation. Bom planeras att 

sätts upp i stället för stenbumlingar (ger rädd-

ningstjänsten åtkomst samtidigt som bilkörning 

hindras).

Naturlig och mild färgssättning ger lugn till 

platsen. Samtidigt skapas variation med hjälp av 

reliefverkan i teglet och olika gestaltning på olika 

våningsplan.

Konstgräsplan ger mindre risk att skador jämfört 

med grus.

Kort och bred tunnel.  Upplevs relativt ljus och 

rymlig under dagtid.

Trappad yta/gradäng

Att skolans byggnader koncentreras och byggs i 

�era våningar ger en avsevärt större skolgårdsyta.

Entréer till matsalen har �yttat in i byggnaden 

och har på så vis blivit mer synliga för vuxna.

Dagens externa entréer har upplevts hotfulla.

Adderad belysning kommer göra att kullen känns 

tryggare.

Analys negativt
Otydlig entréplats. Denna entré är viktig och gen 

från gångtunneln. Tunneln upplevs som mörk 

kvällstid pga trasig belysning.

Koppling mellan busshållplats och entré till 

skolan kunde varit bättre. Ingen entré från 

Borgvägen där bussen stannar.

Cykelparkeringar är placerade vid byggnadens 

baksida vilken saknar entréer.  Barn som parkerar 

sin cykel måste gå runt byggnaden för att sedan 

komma in i skolan.

För få eller inga cykelparkeringar i anslutning till 

nyckelplatser på skolområdet.

Platsen för avstigande vid hämta/lämnazonen är 

för liten. Risk att fotgängare använder gatan att 

gå på. Stor möjlighet att barn hänger utanför 

entré till idrottshall vid tra�kytan då riskerar 

tra�kytan att tas i anspråk. Osäker tra�ksituation 

kan uppstå.

Väderskyddade hängytor saknas längre bort från 

skolbyggnaden, i skolområdets östra del.

Skolgården är stor då skolan planeras för många 

barn. Riskerar att bli svårt med överblick. Kräver 

medvetet organiserad personalnärvaro för att 

skapa trygghet, särskilt i östra delen. Allmänn-

het/obehöriga passerar på skymd gång- och 

cykelväg på östra sidan. Otrygga situationer kan 

uppstå då det kan bli en punkt för möten som är 

skymd.

Risk att allmänheten passerar igenom skolgården 

om de inte tydligt uppfattar vilket stråk som löper 

genom skolan och vilket som är allmänt.

Stor yta gör skolgården svårare att övervaka. 

Kontakten mellan vuxna och barn blir sämre och 

utsatthet svårare att upptäcka.
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Konsekvensbedömning av förslag

MILJÖ OCH HÄLSA
Den nya skolbyggnaden föreslås uppföras i två till fyra våningar. Det 
ger ett mindre fotavtryck än om byggnaden uppförts i ett plan, och i 
förlängningen större plats för skolgård. Skolgården utökas också jämfört 
med nuläget. En stor skolgård ger plats till större ytor för spring och fri 
rörelse vilket uppmuntrar till barns rörelse. Det ger samtidigt plats till 
mindre platsbildningar samt mer programmerade ytor med lekredskap 
och möblering. Där kan barn leka och hänga mer koncentrerat. 
Skolgården ger också möjlighet till mer avskilda platser där barn kan dra 
sig tillbaka och utveckla sin självständighet. 

De gröna kvaliteter som tidigare fanns runt skolgården har nu delvis lyfts 
in på skolgården, dels genom att de stora grönytorna i öster integrerats 
i skolgården och dels genom att nya träd och grönytor planeras på 
skolgården. Det innebär att ett stort inslag av grönska nu blir tillgängligt 
för eleverna. Grönytorna i öster med en trädbevuxen kulle och öppna 
oprogrammerade gräsytor har till stor del lämnats oförändrade. Det 
uppmuntrar till fri lek samt innebär att ytorna fortsatt kan ianspråktas 
av allmänheten utanför skoltid. Det är viktigt för att bidra till att befolka 
platsen på kvällar och helger.

I förslaget får skolgården också ny grönska och fler träd, inslag av 
mjukare markmaterial, samt anlagda kuperade delar på skolgården. Detta 
är en stor skillnad mot nuvarande skolgård  som till stor del är hårdgjord. 
Det uppmuntrar bland annat till varierad lek och balansmotorik. Ett 
varierat och taktilt materialval talar också till barns olika sinnen och 
är positivt för barnens utveckling och hälsa på ett övergripande plan. 
Pedagogiska inslag föreslås integreras i utemiljön, som till exempel 
matematiska mönster på marken, vilket uppmuntrar till lärande 
verksamhet utomhus där eleverna kan använda både kropp och huvud i 
lärprocessen. Ett annat pedagogiskt inslag är att den tidigare landsvägen 
som passerar genom skolgården får en annan beläggning för att 
tydliggöra platsens kulturhistoria. Förslaget visar även på en omsorg och 
bredd av olika aktiviteter, rumsligheter och aktiviteter för barnen.  

Anläggandet av en översvämningsyta på skolområdets sydöstra del 
visar på en medvetenhet i hållbarhetsfrågor och har potential som 
pedagogiskt medel att visa på vikten av att ta hand om miljön.

En mild färgsättning ger lugn till platsen och koppling och samspel med 
naturens färger. Variation och materialitet i upplevelsen av huset uppnås 
samtidigt med hjälp av reliefverkan i teglet och olika fasadgestaltning för 
olika våningsplan. Våningsantalet varierar också. Sammantaget stimulerar 
gestaltningen barnens sinnen och motverkar den monotoni som präglar 
den nuvarande skolbyggnaden.

Ett bullerplank planeras uppföras mot Borgvägen för att minska 
bullret som skolområdet utsätts för från Borgvägen. Bullerplanket 
blir genomsiktligt med syftet att ge en överblickbarhet som bidrar till 
tryggheten på platsen.

SOCIALA ASPEKTER OCH VARDAGSLIV
Mindre rumsbildningar skapas längs skolbyggnadens östra fasad med 
hjälp av en utskjutande ovanvåning samt genom en nivåskillnad i marken 
i form av en kant där sittplatser integreras. Även sittplatser integrerade 
i fasaden ger möjlighet till hängytor under tak. Ytterligare ett tak 
föreslås i skolgårdens norra del i nära anslutning till byggnaden. Dessa 
ytor är positiva för det sociala samspelet och ger barnen väderskydd. 
Hängytor under tak saknas i skolgårdens östra delar vilket ger mindre 
stöd att utnyttja hela den stora skolgården när det är dåligt väder. Goda 
förutsättningar för socialt samspel finns även på den trappade ytan mot 
konstgräsplanen.

Att den nya skolan innehåller lokaler för fritidsverksamhet stärker dess 
roll som social plats i närområdet. Inte bara en mötesplats på skoltid utan 
också efter.

De gemensamma och mer publika funktionerna är lokaliserade i 
byggnadens bottenplan så att de blir lättillgängliga.

TRYGGHET
Byggnadens placering i väster ger en stor sammanhängande skolgård. Det 
är positivt ur ett barnperspektiv att pedagoger och annan skolpersonal 
generellt får bra överblickbarhet vilket minskar risken att otrygga 
situationer uppstår. 

Att de gröna ytorna i öster integrerats i skolområdet är positivt för 
elevernas möjlighet att utforska varierade miljöer. Eftersom dessa ytor 
är lokaliserade i skolområdets utkant finns det dock risk att otrygga 
situationer kan uppstå här. Det offentliga gångstråket dras på östra sidan 
och blir skymt från den del av skolgården där pedagoger och skolpersonal 
troligen kommer att uppehålla sig. På kullen och mot öster uppstår skymda 
delar som redan idag upplevs som otrygga av de äldre barnen, vilket 
framkommit i dialog med dem. När platsen integreras i skolgården krävs 
en medveten vuxennärvaro här för att motverka att otrygga situationer 
uppstår. När det är mörkt ute kommer några utvalda, stora, karaktärsträd i 
utkanten av kullen bli belysta med markstrålkastare underifrån för att bidra 
till tryggheten. 

Skolbyggnadens entréplan innehåller gemensamma funktioner samt 
de delar som kan nyttjas och hyras av allmänheten efter skoltid. 
Bottenvåningen gestaltas som öppen och ljus vilket bidrar till den 
visuella tillgängligheten och att elever, personal områdets boende kan 
känna ägandeskap för platsen. Det stärker också kopplingen mellan 
byggnad, skolgård och omgivningen. Sammantaget är detta positivt för 
tillgängligheten och talar för att byggnaden kommer att nyttjas även 
utanför skoltid, vilket är en viktig faktor för att platsen ska befolkas på 
kvällar och helger och bidra till ökad trygghet.

En fritidsgård planeras i skolbyggnaden, vilket också bidrar till att platsen 
befolkas och att vuxennärvaron ökar efter skoltid. 

Förslaget på ny utformning av skolgården med val av lekredskap och 
möblering har gjorts med stor hänsyn till att stå emot vandalisering. En 
central del av synpunkterna från barn och unga i dialogen inom ramen 
för denna rapport har handlat om eftersatt skötsel. Barnen ser också att 
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Konsekvensbedömning av förslag

utformningen i nuläget är starkt anpassad för att minska skadegörelse och 
minska risken för att äldre ungdomar hänger på platsen. Barnen upplever 
dessa faktorer mycket tydligt, och det sänder signaler till dem kring vad 
deras miljö är värd och att miljön inte alltid är anpassad för dem i första 
hand. Detta är mycket tydligare för barnen än själva skadegörelsen i sig. 
Materialvalen i förslaget riskerar att fortsatt ge denna bild.

Generellt planeras inget stängsel runt skolgården vilket gör den mer 
tillgänglig. De stora grönytorna i skolgårdens östra del kan användas 
av allmänheten utanför skoltid. Avsaknad av stängsel ger dock risk 
för att skolgården får otydliga gränser, särskilt i öster. Det är viktigt 
att skolbarnen känner sig trygga på sitt område och att det är tydligt 
avläsbart förallmänheten att de inte ska röra sig över skolgården då skolans 
verksamhet är igång.

TRAFIK, TILLGÄNGLIGHET OCH KOMMUNIKATIONER
Den visuella kopplingen genom skolgården stärks i förslaget jämfört med 
nuläget då inga kringbyggda gårdar skapas. Skolområdets koppling till 
omgivningen stärks. Detta ger fler möjliga passager genom skolområdet 
både för skolbarnen och för allmänheten på kvällar och helger.

Generellt är entréplatserna till skolområdet relativt otydliga. Det riskerar att 
bli en otydlighet när det gäller att särskilja allmänna stråk från skolgården. 
Relativt få cykelplatser visas i förslaget, även om plats för möjlig 
cykelparkering markeras vid några av entréerna. Barn som kommer med 
cykel eller sparkcykel måste därför gå runt skolbyggnaden för att ta sig 
mellan cykelparkering och entré till byggnaden. 

Barriäreffekten längs det östvästliga stråket mellan skolan och den 
nuvarande förskolan Prästkragen minskas genom att inget stängsel sätts 
upp på södra sidan. Effekten minskas också av att cykeltrafik kan förbjudas 
genom att marken planläggs som kvartersmark.

Inlastning och leveranser skiljs helt från parkerings- och hämta/lämnaytor 
där barn anländer till skolan. Lastficka anordnas från Borgvägen vilket 
innebär att större fordon inte kör in på skolområdet alls. Sammantaget är 
detta positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

Parkerings- och hämta/lämnaytor präglas av en tydlighet vilket ökar 
trafiksäkerheten. Hämtning och lämning sker närmast skolgården så 
att barn inte behöver korsa trafikytan. Dock är ytan smal mellan hämta/
lämnaytor och idrottshallen som har entréer åt detta håll. Detta riskerar 
att resultera i att vuxna och barn istället väljer att röra sig på själva 
trafikytan. Idrottshallen får entréer från både parkeringsytan i väster 
och från fotbollsplanen i öster. Runt entréerna uppstår troligen häng 
före och efter idrottslektioner och i samband med att idrottsföreningar 
och andra använder lokalen på kvällar och helger. Platsen vid entrén 
mot parkeringsytan är liten och häng riskerar att spilla ut över trafikytan. 
Sammantaget kan trafikosäkra situationer kan uppstå här.

Den befintliga aIlmänna gångvägen i skolområdets östra del som idag 
leder norrut från Blåklintsparken i nordsydlig riktning leds om längre 
österut mellan kullen och bostadsbebyggelsen för att inte passera igenom 
skolområdet. Då de gröna östra delarna av skolgården lämnas relativt 
oförändrade kan en otydlighet uppstå, där allmänheten inte kan avläsa 
vilken av stråken som går utanför respektive igenom skolområdet. Risk 
finns därför att obehöriga rör sig på skolområdet då skolans verksamhet 
är igång. Samtidigt är det viktigt att stråket kan användas på kvällar och 
helger om det upplevs som mera gent.
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Sammanfattande analys

Omsorg och skötsel som trygghetsskapande aspekt
Kommunen lyfter trygghetsfrågan som en viktig aspekt, då Hallunda 
nya skola ligger enligt polisen i ett särskilt utsatt område där det före-
kommer en del skadegörelse och brottslig verksamhet.  De barn och 
unga som deltagit i dialogen inom ramen för denna rapport har på direkt 
fråga bekräftat att det till exempel hänger äldre ungdomar på och kring 
skolområdet på kvällar och helger. Barnen bekräftar dock inte att detta 
känns specifikt otryggt. Området kring och på skolan upplevs generellt 
som tryggt på dagtid, medan det finns utmaningar med otrygghet på 
kvällarna.

Det konkreta som de barn och unga som deltagit i dialogerna uppfattar 
och tydligt förmedlar är den låga skötselnivån. Till exempel att näten 
kring fotbollsplanen är trasigt, att lampor är trasiga, att marken har satt 
sig och är ojämn. Detta påverkar barnen och gör att de måste avbryta 
lek och spel för att till exempel hämta bollar som åker utanför skolgården 
genom trasiga nät. De måste fråga en vuxen om de får gå ut på parkerin-
gen och hämta bollen. Den låga skötselnivån påverkar barnens bild av hur 
deras miljlö värderas. Skötselnivå och till viss del skadegörelse är en stor 
del i vad barn och unga upplever skapar en otrygg tillvaro på platsen 
idag. De ser och känner att det inte finns resurser och omtanke i både 
stort och smått. 

Förslaget till ny skola förbättrar bland annat överblickbarhet och andra 
trygghetsskapande aspekter som gör att området befolkas under fler 
tider på dygnet. Den befintliga kringbyggda skolan har mindre gårdar 
som är positiva för att avgränsa rum och skapa trygghet för mindre 
barn, men som också skapar platser där det går att gömma sig, framför 
allt efter skoltid. Den nya skolgården blir öppnare och erbjuder många 
alternativa stråk genom skolområdet, både för barn under skoltid och 
för allmänheten på kvällar och helger. Det gör platsen mer användbar 
och befolkad, samtidigt som den blir mindre av en barriär i området.

Läget i staden
Att bygga en ny skola på denna plats är positivt ur ett strategiskt per-
spektiv.  Platsen sammanbinder flera områden. En satsning här kan 
möjliggöra ett större upptagningsområde och minska risken för att barn 
i de äldre skolåldrarna byter till andra skolor. Det sänder också en tydlig 
positiv signal till barn och vuxna i området att kommunen satsar på en 
ny skola här.

“En trygg plats är där det 

finns vuxna och roliga 

saker att göra!”

/Pojke åk 3
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JEAN+JEJOH Rekommendationer för 
fortsatt arbete

PROCESSEN
Då arbetet med barnkonsekvensanalysen pågått parallellt med 
skissarbetet för skolan och skolgården har resultatet av barndialogen 
påverkat utformningen av skolområdet. Bland annat ökar inslaget av 
grönska, fler sitt- och hängplatser planeras och befintliga nivåskillnader 
utnyttjas bättre samtidigt som nya tillförs.

I dialogen med barnen och de berörda vuxna på platsen framkom också 
att en avgörande faktor för att öka tryggheten på platsen är att befolka 
den på kvällar och helger. Både barn och vuxna föreslog en fritidsgård i 
den nya skolans lokaler som är öppen efter skoltid och bemannad med 
personal som ett sätt att just befolka platsen. Det saknas ett fritids i denna 
del av Hallunda idag, men behovet finns enligt de ungdomsledare som 
intervjuats inom ramen för denna rapport. En fritidsgård kan erbjuda barn 
och unga i olika åldrar olika typer av akvitivteter med vuxennärvaro, också 
utanför skoltid. Kommunens övriga fritidsgårdar i området har öppet på 
kvällstid. I intervjuer inom ramen för denna barnkonsekvensanalys har 
ungdomsledare berättat att en del föräldrar inte vågar låta sina barn vara 
ute på kvällar och helger på grund av oroligheter i området. Även de barn 
som deltagit i dialogen bekräftar detta.

Plats för fritidsgård har nu skissats in i bottenvåningen av den nya 
idrottshallen. Det är positivt för möjigheten att befolka skolområdet 
utanför skoltid. Att satsa på organiserade aktiviteter som både barn och 
föräldrar känner sig trygga att låta sina barn gå på ökar barn och ungas 
rörelsefrihet. 

Skissarbetet kommer att fortsätta även efter att denna rapport färdigställs 
och rapporten kan därför får fortsatt påverkan på projektet utifrån ett 
barnperspektiv.

ÖKA RÖRELSE OCH AKTIVITETER PÅ PLATSEN UTANFÖR 
SKOLTID
Att en plats är välanvänd och befolkad av både barn och vuxna bidrar till 
att den upplevs som trygg, det har både ungdomsledare, fältassistenter 
samt barnen och ungdomarna själva beskrivit i de gåturer och intervjuer 
som genomförts inom ramen för denna barnkonsekvensanalys.  Det 
är därför en viktig nyckel till att öka tryggheten i området på och kring 
skolan. Ett sätt att uppnå detta är att skolan och skolområdet kan 
användas även utanför skoltid, på kvällar och helger. Dels för att utnyttja 
det strategiska läget där många passerar, dels för att förbättra för de 
barn och ungdomar som redan använder platsen utanför skoltid, men 
också för att öka tryggheten och öka närvaron av vuxna på platsen där 
ungdomar rör sig på kvällar och helger. I och med att en större skola för 
fler och äldre elever planeras kommer också fler barn med en större 
åldersspridning att röra sig på platsen. Fler ungdomar kommer att 
röra sig på platsen när skolan utökas till en högstadieskola, de kommer 
troligtvis också att använda platsen mer även utanför skoltid.

För att befolka platsen bör skolans lokaler och gård utformas så att de 
är möjliga att hyra ut till externa aktörer och användas utanför skoltid. 
Det kan gälla slöjd-, hemkunskaps- och idrottssalar för uthyrning för till 
exempel kurser i till exempel matlagning, dans, konst, teater, och design. 
Uthyrbara lokaler bör placeras på ett sådant sätt att de är lättillgängliga, 
till exempel i bottenplan. Låssystem bör utformas på ett sätt som 
underlättar för uthyrning. Vidare är det viktigt att placera entréer på 
ett tillgängligt sätt. Det är positivt om en bredd av aktiviteter möjliggörs 
både och inne och ute, för alla oavsett ålder, kön, sexualitet, etnicitet och 
funktionsvariationer. Det är viktigt att alla ska känna sig välkomna. En 
viktig faktor för att samnyttjande ska bli verklighet är också god dialog 
och samarbete mellan kommunens olika förvaltningar.

En programmerad yta bör skapas på kullen i östra delen av skolområdet 
för att öka vuxennärvaron och skapa trygghet. Det kan vara en aktivitet 
som bevarar naturen och som lockar både barn och vuxna till platsen 
under skoltid.

SKAPA VARIERANDE OCH ATTRAKTIVA UTEMILJÖER
Skolans utemiljö bör utformas så att den blir användbar och tilltalande 
för fler och kan användas utanför skoltid. Skolan ligger i ett område med 
mycket bostäder och att utforma miljön så att närboende familjer vill och 
kan använda platsen under olika tider på dygnet och på helger bidrar 
till att befolka den och öka den upplevda tryggheten. Fler möjligheter 
för spontanidrott och aktiviteter utomhus kan stödja detta. Det kan 
till exempel vara basket, konstgräsplan, parkour, utegym och scen. Till 
exempel utegym är ofta platser som befolkas av vuxna, och att öka 
vuxennärvaron är viktigt. En omhändertagen plats bjuder in människor 
att använda och befolka den och göra den till sin egen. Chansen ökar 
att de boende i området vill ta hand om platsen om de bjuds in att känna 
ägandeskap här.

En större yta bör skapas vid hämta/lämnaplatser och entréer till den nya 
idrottshallen. Barn och ungdomar kommer troligtvis att hänga här före 
och efter idrottslektioner. Ytan behöver breddas för att rymma båda 
dessa funktioner, gärna med möjlighet till sittplatser. Det är positivt att 
entréerna här ger liv och rörelse till platsen så att den inte blir till en 
baksida. Även belysning är viktigt för att skapa en trygg plats.

Det sänder viktiga signaler till barnen att skolbyggnaden och skolgården 
är formgivna för dem snarare än för att vara robusta mot skadegörelse. 
En miljö som är fin och ändamålsenlig uppmuntrar till omsorg av de 
som använder den, vilket i sin tur skapar ägandeskap och samhörighet 
med platsen. Det är viktigt för att människor ska vilja ta hand om och 
uppehålla sig på platsen fler tider på dygnet. Skolgården bör därför ges 
en kvalitativ möblering och kvalitativa gedigna material. 

UTNYTTJA KVALITETER I NÄROMRÅDET
I skolområdets absoluta närhet finns mycket grönska och en del kuperad 
terräng i form av trädbevuxna kullar i både öster och väster, samt ett 
större grönområde i norr. Dessa kvaliteter finns dock utanför den 
nuvarande skolgården. Dessa rekommentationer har under processens 
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gång lyfts in i arbetet och fått påverkan på skolområdets utformning. 
Även de människor som bor i området kan tillfrågas och involveras i det 
fortsatta arbetet. Det finns mycket lokalkännedom och engagemang i 
stadsdelen.

UTNYTTJA PLATSENS POTENTIAL SOM NOD
Det behövs en attraktiv kommunal skola i området som föräldrar och 
barn i Hallunda och närområdet vill gå i och sätta sina barn i. Läget är bra 
då det är bra kommunikationer dit.

Planer finns på att skolans lokaler ska göras tillgängliga för allmänheten 
efter skoltid. Delar ska kunna hyras till föreningar och privatpersoner. 
Ökad tillgänglighet gör att platsens potential som nod stärks. 

UTNYTTJA SKOLAN SOM SAMHÄLLSBÄRARE
Skolan är en viktig och samlande plats för att ge alla barn i samhället 
goda och lika förutsättningar för vuxenlivet. Genom att stärka och satsa 
på en ny bra kommunal skola i Hallunda finns möjligheten att ge barnen 
i området goda förutsättningar att kunna bli trygga och välfungerande 
medborgare i framtiden. Att satsa och bygga en bra ny skola är mycket 
positivt för platsen ur ett samhällsperspektiv.

TYDLIGGÖR SKOLOMRÅDETS GRÄNSER OCH ENTRÉER
Entrésituationen till skolområdet behöver stärkas i flera punkter. 
Tydligare entréer kan bidra till att eleverna känner sig välkomnade och 
att obehöriga tydligt kan utläsa var skolområdet börjar. Detta är särskilt 
viktigt i skolområdets östra och sydöstra delar. Vid entrén från sydöst 
bör det tydliggöras vilket stråk som är allmänt och vilket som går genom 
skolområdet.

Rekommendationer för fortsatt arbete

Vid entréerna till skolområdet, i synnerhet de som ligger nära 
byggnadernas entréer, kan antalet parkeringsmöjligheter för cyklar med 
fördel utökas. En välplanerad fysisk miljö för cyklister kan innebära att fler 
väljer att ta cykeln till skolan. Detta gynnar både barns hälsa och miljö.

 

BARNPERSPEKTIV PÅ SKOLANS UTFORMNING OCH 
STORLEK
Det är viktigt att beakta storleken och antalet barn som skolan byggs 
för. En stor skola med många elever skapar fler friktionsytor och ökar 
risker för konflikter och stress hos barn, såväl inomhus som utomhus. 
Barn behöver miljöer och rumsligheter i olika skalor som är anpassade till 
deras kroppar och utvecklingsfas. Olika barn med olika förutsättningar 
skapar dels behov av mindre rumsligheter där barn kan dra sig undan 
och dels av stora platser att blicka ut över, testa och bemästra. En bra 
skolbyggnad bör erbjuda barnen dessa variationer för att möta deras 
olika behov. Sittnischer, krypin under trappor, integrerade sittplatser 
i olika nivåer kan vara exempel på detta såväl inne i byggnaden som 
utanför.

För barn i de äldre årskurserna är det mer hanterbart att ha fler 
människor och mer intryck runt sig, men för mindre barn som går i F-3 
kan en för storskalig skola med för många elever ha en negativ inverkan. 
En stor skola kan vara bra för verksamheten ur vissa aspekter, men 
utifrån ett barnperspektiv är en stor skola inte självklart positivt.

INVOLVERA BARN I FORTSATT PROCESS
Dialogen med barn inom ramen för denna rapport har givit en bred 
och nyanserad bild av platsen eftersom ett så stort antal barn i olika 
åldrar deltagit. Bredden har också ökat med hjälp av intervjuer med 
ungdomsledare och andra vuxna som är väl bekanta med platsen utifrån 
ett barnperspektiv. 

Barnens deltagande i dialogen ger värdefulla perspektiv i projektet, och 
de bör fortsatt vara en del av den vidare processen med att planera 
och bygga en ny skola. Dels handlar det om att ge barnen en konkret 
möjlighet att bidra till fortsatt analys med hjälp av deras unika kunskap 
och kompetens. Detta för att fortsätta bidra till bättre miljöer för deras 
yngre syskon eller egna framtida barn. Dels handlar det om att ge 
de barn och unga som deltagit i dialogen framtidshopp och ge dem 
möjligheten att bidra till ett längre perspektiv samt få en förståelse för 
den komplexa samhällsbyggnadsprocessen.

Det är viktigt med återkoppling i dialogprocesser, särskilt där barn 
medverkat. Detta för att kontinuerligt bygga det ömsesidiga förtroendet 
mellan deltagande barn och de vuxna som arbetar med projektet och 
kommunen. Ett sätt att fortsätta återkoppla och föra dialog även efter att 
denna barnkonsekvensanalys avslutats är att låta barnen vara delaktiga 
i utformning av både inne- och utemiljöer och till exempel genomföra 
projekt där barnen får vara med och bygga platsen. Det kan vara avgrän-
sade och konkreta projekt som kan integreras i skolans verksamhet, som 
till exempel färgsättning, utsmyckning och möblering.

Barndialogen inom ramen för denna rapport har tydligt visat att barn 
tänker stort fastän de är små. Ibland större, mer varierat och konkret än 
vuxna. Barn är bra på att tänka lösningsorienterat och utan fördomar. 
Barns tankar, känslor och idéer bör beaktas genom hela projektet för att 
skapa en skola där de känner sig trygga, delaktiga, respekterade, sedda 
och lyssnade på. 

I detaljplaneprocessen kan ett riktat samråd mot barn och unga ge-
nomföras där de får lämna synpunkter på planförslaget. I Botkyrka finns 
också ett ungdomsfullmäktige. Detta forum kan användas i detaljplanens 
samråds- och granskningsskeden.
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Åk 3, Borgskolan

Bilaga 1

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på

Bilaga 1
BRA OCH DÅLIGA PLATSER UR BARNENS PERSPEKTIV
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Bilaga 1

Åk 4-6, Borgskolan

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på
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Bilaga 1

Åk 7-9, Brunnaskolan

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på
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Särskolans gård

Bilaga 1

Åk 7-9 särskola, Borgskolan

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på
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Bilaga 1

Ungdomar 16-18 år

Platser du brukar vara på

Platser du undviker att vara på


