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Klättring. Kul att leka ute tycker, från vänster, Molly Lüneburg, Tilda Schwartz, Thelma Lüneburg och Alva Lööv.
Bild: ANDERS ERKMAN

Konstverk att röra vid och klättra i
Skolan i Asker har fått nytt liv. Konstnären Stefan Rydéen och landskapsarkitekten Anna Henrikson har
utformat en helt ny skolgård där fantasin står i centrum.

Örebrokonstnären
Stefan Rydéen har
länge
tyckt
att
skolgårdarna i Sverige
är trista, likriktade,
stela, tagna ur en
katalog.
– Jag fick lyckligtvis
tillsammans
med
landskapsarkitekten
Anna Henrikson från
Linköping uppdraget
av
Örebro
kommunfastigheter att
utforma
skolgården
där fantasin står i
centrum. Tanken är att barnen ska kunna leka på olika sätt på olika ställen, berättar Stefan
som är riktigt nöjd.
Han poängterar att skolgården är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan honom och

Anna Henrikson och i detta arbete har barnen också varit delaktiga. Barnen har fått rita och
måla sina drömmar om en finfin skolgård som alla alltid kan längta till. Skolgården ska vara
deras egen skolgård.
På skolgården finns konst som tjejer och killar inte bara ska stå och titta på.
– Konsten ska man kunna röra, stå på, sitta på, klättra i. Det är meningen att konsten ska vara
kul och lockande. Vi har inte bara ställt upp föremål där man kan leka utan försökt att skapa
naturliga platser där barnens fantasi kan väckas. Och fantasin har väckts. De barn jag har talat
med är så glada: När jag får höra något sådant blir jag också så himla glad och varm i hjärtat,
säger Anna Henrikson.
Konsten ska i lekarna kunna förvandlas till de saker barnens fantasi förvandlar dem till.
Skolgården har flera oregelbundna gångar och kullar där bus och lattjolajban är möjliga och i
högsta grad tillåtna.
För att eleverna ska känna extra samhörighet med skolgården har barnen dessutom fått göra
egna målningar som hänger på väggarna utanför salarna
– Vi har inte bara talat med barnen på skolan. Vi har också talat med personalen så att
skolgården också är pedagogiskt lämpligt utformad, säger Stefan.
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