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Stora Stenen är en sten i en 
glänta i Nåntunaskogen, som 
ligger i Uppsala. 
 Den omgivande skogen 
är väldigt omväxlande och 
består i denna del främst 
av hasselbuskar. Varje vår 
täcks marken av ett hav av 
blåsippor, som är så vanliga 
att de inte ens är fridlysta, 
och sedan vitsippor. Alldeles 
bredvid Stora Stenen börjar ett 
litet naturreservat som är fullt 
av forngravar, och olika sorters 
blommor. Se infälld bild. 
 Skogen är inte stor. Inte 
gläntan heller. Stenen gör inte 
mycket mer väsen av sig än 
sin storlek. Storleken gör dock 
att den är en referenspunkt 
för de som bor i närområdet. 

Och i synnerhet för eleverna 
och lärarna vid Nåntunaskolan 
och Myrgångens Förskola som 
gärna går hit för för att leka, 
ha utomhuslektion eller äta 
mellanmål.

 För den som har varit 
elev vid Myrgångens förskola 
och Nåntunaskolan har Stora 
Stenen ett symbolvärde som 

“mandomsprov”. Den som 
klarade av att klättra upp på 
Stora Stenen var förstås lite 
coolare, lite bättre, lite vuxnare.  
 Den som inte klarade 
det...
 Trots denna betydelse 
för lokalborna, särskilt barnen, 
finns det inga bänkar vid Stora 
Stenen. Den skolklass som vill 
äta mellanmål får stå, eller sitta 
på marken. Den som vill sitta i 
gläntan, och till exempel sola, 
får balansera på någon mindre 
sten eller försöka ta sig upp på 
Stora Stenen. 
 Tänk om man kunde 
förstärka Stora Stenens 
egenskap som träff- och 
referenspunkt i skogen. Med ett 
enkelt ingrepp...

NÅNTUNA

De flitigaste besökarna vid Stora 
Stenen torde vara eleverna vid 
Nåntunaskolan och Myrgångens 
Förskola, som ofta, i regn och 
rusk, hagel och snö, vått och 
torrt “Går till skogen” 
För att leka, ha utomhuslektion 
eller äta mellanmål.  

Nåntunaskolan Fsk-Åk5 Myrgångens Förskola

Stora Stenens läge i Nåntunaskogen

Nåntunaskogen Yta: 6000m2

Vem är Stora Stenen till för 
idag? 
 För lekande barn? 
Jo, delvis. Men det är bara 
den som är tillräckligt stark 
som klarar av att ta sig upp 
på Stora Stenen. Som min 
mannekäng visar, se bilderna 
nedan, är det svårt även för en 
“vuxen man” att ta sig upp utan 
möda. Väl uppe är utsiken riktigt 
trevlig. För den som klarat att 
ta sig upp. 
 I den omgivande skogen 
finns bänkar, men de är oftast 
utplacerade med matematiskt 
avstånd, snarare är där folk 
faktiskt vill sitta. Tyvärr finns 
ingen bild men de består oftast  
av en stock klyvd i två halvor 

med exponerad klyvsida uppåt 
som utsätts för regn och rusk, 
det vill säga knappast lockande 
att sätta sig på. 
 Ett barn kan man oftast 
få att, åtminstonde försöka, 
klättra upp på en sten. Men en 
vuxen? Tyvärr är det troligen 
få vuxna som skulle investera 
mödan i att kravla och hasa sig 
upp för Stora Stenen bara för 
att få en sittplats, eller få lite 
bättre utsikt. Och särskilt äldre 
är helt förvisade till de klyvda 
stockarna. Det vill säga de 
undviker helt att sätta sig ned 
under sin skogsvistelse.
 Nåntunaskolan och 
Myrgångens Förskola kommer 
ibland hit och har utonhuslektion, 

leker, eller äter mellanmål. Dock 
finns inga faciliteter för dessa 
aktiviteter. Var ställer man 
maten? Var kan man sitta? Var 
samlas man när läraren behöver 
berätta något?  
 Stora Stenen har en stor 
potential som en plats för möten 
och interaktion. Idag fungerar 
dock Stora Stenen mer som en 
träffpunkt där man ses innan 
man går vidare dit man ska. 
Hur kan man göra Stora Stenen 
till en målpunkt i sig? 

Solig utsikt för dig som kan 
komma upp på Stora Stenen 

Vilka använder Stora Stenen idag? 
Endast tillräckligt stora, och starka barn. 
Tyvärr. 
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Den omgivande skogen 
består av hasselbuskar, 
och på våren ett hav av 
blåsippor och vitsippor.



Hur kan man med så enkla 
medel som möjligt förstärka 
Stora Stenens egenskap 
som mötesplats, lekplats och 
mellanmålsplats? 
 Inspiration finns mindre 
än hundra meter bort från 
Stora Stenen. Den lokala 
byggnadskonsten. Se infälld bild. 
Genom att luta grenar mot ett 
träd skapas den enklaste formen 
av koja. 
 Tänk om man kunde luta 
sittplatser mot Stora Stenen, 
som då också kan användas 
som trappa upp på stenens 
topp. Enkelt och lokalt förankrat. 
  Med fyra sittnivåer 
skapas en plats där klasserna 
från Nåntunaskolan och 
Myrgångens Förskola enkelt kan 

äta mellanmål, där det är enkelt 
att sitta för alla förbipasserande 
och där det är möjligt för 
många fler att ta sig upp på 
Stora Stenen och uppleva 
utsikten. 

 Tillägget kan 
även underlätta att ha 
utomhuslektioner. Kanske läraren 
kan stå uppe på Stora Stenen, 

och således synas väldigt bra, 
med eleverna nedanför. Eller 
så siitter eleverna på de olika 
nivåerna och ser läraren bättre 
nere på marken. 
 Det är välkänt att vuxna 
sällan vågar göra saker som 
kan uppfattas som “barnsliga”. 
Med ett tillägg blir det tydligt att 
det verkligen är meningen att 
man ska kunna ta sig upp på 
stenen. Förhoppningsvis leder 
det till att även vuxna personer 
vågar uppleva Stora Stenen 
mer. 
 Under sittplatserna bildas, 
precis som i pinnkojan, en 
rumslighet, som kan användas 
som tillfällig väderskyddad 
förvaring, eller helt enkelt som 
en koja. 

Stora Stenen

Sex handtag i metall förstärker det diagonala 
intrycket och visar den påbjudna sittriktningen. 
Dingla inte med benen över kortsidorna, och 
kanske träffa någon som är under i huvudet. 

Fyra sittnivåer i trä. Sitthöjden är fyrtio 
centimeter. Längden är två meter. Tåligt 
(impregnerat?) virke för lång hållbarhet. 
Samma som i båtbryggor och längs å-kanterna 
inne i centrala Uppsala. 

Fyra bärande träreglar som är femton 
centimeter tjocka. Utfyllnadstriangar för att fästa 
sittplankorna i. Viktigt att det inte blir en massa 
småutrymmen där djur och insekter kan bygga 
bo. 

Fyra plintar i betong. Plintarna är fyrtio 
centimeter djupa, men sticker upp tio centimeter 
ovanför jordytan för att skapa ett rejält 
mellanrum mellan marken och trädelarna. 

Efter tillägget blir det lättare att ha 
utomhuslektion. Läraren kan stå uppe på Stora 
Stenen, och således synas väldigt bra, med 
eleverna nedanför. Eller så sitter eleverna på 
de olika nivåerna och ser läraren bättre nere på 
marken.

Som attraktivt alternativ till de klyvna stockbänkar 
finns nu en stor, rejäl och trevig sittplats. I en 
glänta med utsikt. Den som har svårt att gå kan 
inte heller nu komma upp på Stora Stenen, men 
får större möjigheter att njuta av gläntan.  

En plats för möten och interaktion för den lokala 
befolkningen? Stora Stenen kan gå från att 
bara vara en träffspunkt, innan man går vidare 
dit man ska, till ett besöksmål i sig. 

Vem kan använda Stora Stenen nu? 
De allra flesta.

Mot nordost följer 
tillägget Stora Stenens 
lutning 

Mot sydväst bildas en rumslighet 
under sittplatserna, som kan användas 

som förvaring, eller för lek. 


