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Arbetar man med att planera våra offentliga rum har man förhoppningsvis inställningen att 
dessa rum ska stimulera alla sinnen. För att kunna göra detta måste man veta vad det är 
som behöver stimuleras. Boverket, den nationella myndigheten för frågor om 
samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för 
bostadsfrågor, är en av de instanser som arbetar för att planera för alla sinnen. Dock ligger 
fokus fortfarande på att minska de negativa intrycken, och göra platser tillgängliga, till 
exempel att minska buller, och bygga ledstråk.  
 
Att alla sinnena och alla delar av sinnena stimuleras på ett positivt sätt är viktigt, särskilt 
för barn då deras utveckling är avhängigt det. Miljön runt barnen ska locka till stimulans, 
men barnet måste själv få använda sin inre motivation.  Inget av sinnena är viktigare, men 
de har olika förutsättningar. Smak-, rörelse och kroppssinnet är till exempel närsinnen och 
behandlar kroppen och dess närmsta möte med omgivningen. Synen och hörseln är 
fjärrsinnen som tar in information från långa avstånd. 
 
Generellt kan sägas att det är lätt att utforma en park som stimulerar alla fem sinnena, 
men svårt att utforma en som stimulerar alla delar av dem.  Det är också lätt att man 
utgår från sig själv, och då missar man de delar där barnen inte stimuleras på samma sätt, 
de grupperar till exempel inte efter form som oss utan efter färg. För att nå dem måste vi 
alltså ta reda på hur de stimuleras.   
 
Min förhoppning är att kvalitetskriterierna presenterade i detta arbete ska kunna användas 
som en checklista vid planering och utformning av offentliga miljöer såsom till exempel 
parker. Tillämpningen prövas på slutet genom en utformning av en park efter kriterierna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING   
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 

 
Denna uppsats på 15 hp har tillkommit i samarbete med kursen Att gestalta offentliga rum 
med Katinka Schartau som handledare. Uppsatsen kom till eftersom jag funnit under min 
utbildning till Fysisk planerare/ Planeringsarkitekt funnit att det diskuteras lite kring hur 
våra sinnen stimuleras i de offentliga miljöerna. När det tas upp handlar det antingen om 
synen, handikappanpassning (ramper, ledljus och så vidare) eller om att minska negativ 
sinnespåverkan (buller, lukter, vibrationer). Om man ska kunna planera bra så måste man 
rimligtvis veta hur den man planerar för påverkas av det man planerar.  
 
Barn är en lämplig grupp att studera då de det är så viktigt för dem att stimuleras för att 
utvecklas. Idag pågår arbete inom en rad forskningsområden för att ta reda på vad som 
upplevs som positiv stimulering av sinnena, exempelvis Ljudlandskap för bättre hälsa. Runt 
om i landet anläggs också en rad sinnesträdgårdar, med fokus just på att stimulera alla 
sinnen.  
 
1.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att utforma en offentlig park för barn som stimulerar alla sinnen. 
 
För att kunna göra detta behöver följande delfrågor besvaras:  

• Vad är ett barn? 
• Vad är en offentlig park och vilken roll har barn i förhållande till den? 
• Hur stimuleras barnens sinnen? 

 

1.3 Avgränsning 
 

 Denna uppsats strävar endast efter att hitta en lämplig utformning för barn generellt, den 
svarar alltså inte på hur en lekplats för t.ex. femåringar bör se ut. Den svarar inte heller 
på hur handikappade och ”vanliga” barn skiljer sig åt, i stimulansbehov.  Inga hänsyn tas 
heller till ekonomiska aspekter, även om parken ska vara genomförbar.  Avgränsningar har 
också gjorts i att detta bara testas på en park i teorin. Utredningen svarar alltså inte på 
om detta är applicerbart i verkligheten. Slutligen har jag bara tagit med växter och 
material som rekommenderats i andra uppsatser om barn och sinnena, eller som jag kände 
till sedan tidigare. Bättre material och växter kan alltså finnas. Denna uppsats bör ses som 
en början på ett större arbete, eller som en grov checklist. För att verkligen få insikt i hur 
sinnena hos barn fungerar och samverkar behövs mer tid och resurser. 



 5 BARNENS PARK- STIMULANS FÖR ALLA SINNEN 

 

2. METOD 
 
 
Initialt undersöktes begreppen park, offentlighet och stimulering av barns sinnen. Detta 
gjordes främst genom litteraturstudier, men också genom att deltaga på föreläsningar. SIH 
läromedel tar i sin serie I sinnenas värld upp det viktigaste om vad som behöver stimuleras 
i hos de olika sinnena.  Gällande synstimulans i allmänhet, ej specifikt för barn, hämtades 
information från FÄRG i vardagsliv och terapi av Rydberg. På hemsidan Ljudlandskap för 
bättre hälsa, stött av Chalmers, hämtades information om pågående forskning kring goda 
ljudlandskap. Psykologen och forskaren inom barns psykologi och utvecklin Jean Ayres 
teorier om detsamma har studerats. Barnets plats i det offentliga rummet med fokus på 
parken har gjorts genom att sammanföra Habermas teorier om offentligheten, med 
information om hur den offentliga parken utvecklats, samt barnens roll historiskt och idag.  
 
Lekplatsens specifika roll som barnens egna offentliga plats har studerats genom att 
jämföra en inventering av lekplatserna från ett typiskt sjuttiotalsområde, Salemstaden, 
med nyligen upprättade program för lekplatserna i Helsingborg och Malmö. Ingen av dem 
anger direkt hur det som ska finnas på lekplatserna är tänkt att stimulera barnen, men 
genom att anta att till exempel en gunga är till för att gunga på, får man svaret.  
 
Det har också gjorts studier kring storleken på sinnesrummen, och vad det innebar för 
stimulansen. Jan Gehls kommunikationsavstånd och Kevin Lynch zoner sammanfördes då 
till en helhet.  
 
Parallellt har historiska studier gjorts av parken, och tävlingen som pågått har följts för att 
ta reda på vilka förutsättningar parken har, och vad Karlskrona kommun och 
Fortifikationsverket har för tankar om platsen.  
 
Slutligen har det jag kommit fram till om hur parken ska utformas för att stimulera alla 
sinnen testas på parken. Detta genom att först analysera vilken sinnestimulans om redan 
finns, och vilken som saknas, för att sedan förbättra/ göra om utformningen av parken.  
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3. RESULTAT 

 

3.1 Vad är ett barn? 
 
Första steget i att ta reda på hur man stimulerar ett barn, är att ta reda på och definiera 
vad ett barn är. Enligt ne.se (2008-00-03) är ett barn: ”1 människa som inte vuxit färdigt 
till kropp och själ; under ngn åldersgräns som beror på sammanhanget…”  
 
Enligt Jean Ayres (1985, s. 35) utvecklas det högre intellektet efter sjuårsåldern ”… under 
förutsättning att de senso-motoriska funktionerna är väl utvecklade.” Vidare skriver hon 
att åldern mellan tre och sju år är en kritisk period då barnet då är som mest mottagligt 
för sinnesintryck.  
 
Utifrån detta kommer barn fortsättningsvis definieras som: En människa i åldenra noll till 
sju år, med särskilt fokus mellan tre och sju.  
 

3.2 Vad är en offentlig park och vilken roll har barn i 
förhållande till den? 
 
 
Den offentliga plasten och därmed den offentliga parken är, per definition, tillgänglig för 
alla vid alla tidpunkter (Wiklund, 1991 s 4). Det innebär att våra offentliga parker även ska 
vara tillgängliga för barn, vilket är viktigt eftersom det är i offentligheten och mötet med 
andra vi formar oss själva.  
 
Hur tillgänglig är och har då den offentliga parken varit för barn genom historien? Här 
nedan ges en kort överblick över den offentliga platsens och parkens historia ur barnets 
och sinnenas perspektiv. Generellt har det inte funnits någon speciell offentlig plats för 
barn innan sekelskiftet 1900, då man anlade de första lekplasterna. Barnen har helt enkelt 
fått finna sig I att de offentliga miljöerna främst formats för vuxna och deras behov.  
 
Under medeltiden var feodalherrarna offentligheten och visade upp sig med pompa och 
ståt på olika “festplatser”. En annan viktig plats var kyrkan. (Lagerwall, 1998, s 7). Parken 
fanns knappast i Sverige, och det var nyttoodlingarna, med odling av sådant man kan äta 
eller göra annat nyttigt av, som dominerade. 
 
Under Stormaktstiden 1600- och 1700 -tal, används trädgårdarna för att visa status. Detta 
visade man med grupperingar kring axlar, formklippta buxbomhäckar, broderiparterrer och 
så vidare. Det var det representativa geometriska och exakta man eftersträvade. 
(Lagerwall, 1998) Dessa parker stimulerar främst synen, med vidsträcka vyer, men 
doftlundar och kluckande vatten i form av vattenfall eller dylikt var också vanligt. De 
sinnen man inte lade lika stor vikt var de allra närmast kroppen, smaken och känselsinnet. 
Till viss mån kompenserades väl detta genom stora banketter I anslutning till parken, och 
spatserande. Hur barnen upplever dessa parker vet vi inte så mycket  om, men visst kan 
det vara roligt att springa i labyrinterna. Problemet är då att parken främst byggts för 
betraktelse.  
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Med revolutionerna på 1700-talet och folkets ökade makt, ändrades också synen på vad 
man skulle ha de offentliga platserna till. 1796 anlades den första svenska Folkparken i 
Hällefors. (Lagerwall, 1998). Samtidigt utvidgades torgets offentliga rum med Rådhuset, 
vilket markerade en frigörelse från kyrkans dominans (Wiklund, 1991). I parken visade man 
upp det nya sättet att leva.  Där var utställningar, dans, tivolin och “mannekängvisningar” 
av kläder, uppfostringssätt med mera. Parken hade nu blivit tillgänglig för flera, även om 
fattiga fortfarande inte var välkomna.  
 
Behovet av parker för allmänheten var heller inte så stor ännu eftersom nästan alla bodde 
på landet, med gott om tillgång till naturen. På landet finns också gott om lekutrymmen 
för barn.  
 
 I takt med att folk I och med industrialiseringen flyttade in till städer, försvann också 
allmänhetens, men kanske främst barnens egna utrymmen. Det var inget stort problem, så 
länge barnen hade tillgång till stadens utrymmen. Barnen kunde och fick fortfarande 
springa och vistas på gatorna.  
 
Farligheten I dessa städer och en förändrad syn på säkerhet, bidrog till att barnens tillgång 
till de offentliga utrymmena försvann. Tillsammans med en ny syn som innebar att barn 
behövde leka för att utvecklas, bidrog det till att barnen fick egna offentliga plaster– 
lekplatser.  På 1960- och 70-talet, fick varje område sina egna lekplaster. Följande 
exempel på vad som kunde finnas på dessa lekplaster är hämtat från Salemstaden. 1973 de 
av de drygt hundra lekplatserna, 40 gungor, 98 sandlådor, 20 ngt som stimulerar bollsinnet 
(bollplank, tennisbord etc), 3 belysning, 58 klätterredskap, 20 gymnastikräcke 
(finmotorik?), 88 bänkar, 8 rutschkana, och 13 labyrinter. Framförallt stimulerade dessa 
lekplatser rörelsesinnet. Man arbetade också med separata gång- och cykelleder till de 
plaster där många barn vistades. (Tekniska kontoret Salems kommun, 1973)  
 
Idag pågår ett arbete med att dels öppna upp hela städerna för barnen, med säkra 
skolvägar m.m. samtidigt som man satsar på lekplatserna. Helsingborg och Malmö är två 
kommuner som nyligen har tagit fram program för sina lekplatser. De visar I stora drag hur 
man tänker sig utformningen.  
 
 Lekplatser i utveckling -upprustningsprogram för Helsingborg 2008, anger nedanstående 
minimistandard för sina lekplatser: 
Baslekplats Områdeslekplats 

• För de små 
• Gungor  
• Sandlåda 
• Ev. Gungdjur el rutschkana 

• Även större barn 
• Tema, ex. Natur /musik 
• Upptagningsområde: hela stadsdelen 

 
Helsingborg anser alltså att de små har rätt att till att få gunga, gräva/bygga osv. och 
eventuellt antingen gunga på ett annat sätt på ett gungdjur, eller kunna förflytta sig och 
uppleva gravitationen i en rutschkana. All stimulans är för rörelse- och 
kroppsuppfattningssinnet. För områdeslekplatserna har man bara angett att det ska finnas 
ett tema, vilket skulle kunna vara natur/musik. Förmodligen tänker de sig en större 
lekplats som stimulerar alla sinnen och där upplevelserna hålls ihop och förhöja av ett 
tema.  
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Lekplatsprogram för Malmö,(Malmö gatukontor, 2006) anger följande minimistandard: 
Närlekplats (1-6) Områdeslekplats(1-9)  

Basutbudet 
Stadsdelslekplats (1-
12) 

Temalekplats 
(1-12) 

• Sittplatser med 
bord 

• Baksandlåda 
m. bakbord,  

• 4 gungor,  
• Liten klätterlek 

m rutsch  
• Fjädergungor 

• Sittplatser med 
bord 

• Baksandlåda m. 
bakbord,  

• 4 gungor,  
• Liten klätterlek m 

rutsch  
• Fjädergungor 
• Naturuplevelser, 

ex lekskog 
• bollspel 

• För mindre barn 
I sällskap med 
vuxna, och 
store barn 

• Sittplatser med 
bord 

• Baksandlåda m. 
bakbord, 

• 5-6 gungor,  
• Liten + stor 

klätterlek m 
rutsch  

• Fjädergungor 
• Möjlighet till 

lek I naturlik 
grönska 

• Bollspel(gärna 
mer än 1 sort) 

• Äventyrslek( ex. 
Linbana) el 
lekskulptur 

• Tema, ex 
musik 

• Sandlek 
• ¨Gungor 
• Ngt för de 

mindre 
barnen 

 
Malmö har liksom Helsingborg fokus på rörelse och kroppsuppfattning när de gäller de 
minsta lekplatserna, men här anges rutschkana som obligatorisk och dessutom ska barnen 
kunna klättra på en liten klätterlek. En annan sak som skiljer lekplatserna från dem i 
Helsingborg är att Malmö anger att alla ska sittplatser med bord för de vuxna som följer 
med. På områdeslekplatsen som är lite större ska det dessutom finnas tillgång till natur 
och bollspel. Stadslekplatsen ska ha en äventyrslek med till exempel  linbana eller 
lekskulptur, där sinnena stimulerar ytterligare. Temalekplatserna är här lite av en bonus, 
där sandlek och gungor ingår, men annars kan utformas lite som man känner.  
 
3.3 Hur stimuleras barnens sinnen? 
 
Enligt Jean Ayres (1985), expert på barns utveckling, har barn en inre motivation att 
utvecklas. Hon menar att hjärnan har ett belöningssystem som gör att vi blir glada och 
strävar efter att göra sådant som gör oss lyckliga, den förser sig med sådana sinnesintryck 
den behöver för att utvecklas. Det enda den behöver är en miljö som ger utrymme för det. 
Det innebär att spädbarnet behöver uppmuntras till att lyfta bålen, medan ålder barn ska 
uppmuntras till att åka rutschkana eller hänga I lianer. Det är också viktigt att det finns 
utrymme för de olika intrycken att integreras med varandra.  
 
Vidare hävdar hon att det till fram till ungefär sju års ålder handlar främst om att förstå 
oss själva, våra sinnesintryck och att samordna dem. Problem med att integrera 
sinnesintryck kan påverka allt från läsning och skrivning till svårighet att uppfatta det egna 
jaget. 
 
När vi lärt känna oss själva sätter vi på allvar igång med de sociala lekarna, och utforskar 
omgivningen I högre grad.  
  
Jan Gehl har gjort en tabell som visar vilka möjligheter vi har att kommunicera på olika 
avstånd. ( 2006, s 65-74). Denna tabell visar dessa avstånd i de två kolumnerna till höger, 
och även Kevin Lynch zonindelning (1960) hur intimt det är i vänstra kolumnen.  Denna 
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tabell visar dock hur det förhåller sig med detta för vuxna. Och vi kan anta att det är mkt 
som inte stämmer för barn. Det kan dock användas som en mkt grov uppskattning av vad 
som upplevs som privata (intima/ personliga/sociala?) och vad som upplevs som offentliga 
rum ( Publik).  
 

 
 Kevin Lynch zoner Meter Kommunikation 

Intim 0-0.45 Känslor 0 Kommunikation med egna 
kroppen, beröring, smak 

Personlig 0.45-1.3 
Konversationavstånd med 
vänner/familj, 
middagsbordet 

1 Svaga lukter som 
människohår 

Social 1.3- 3.75, Avstånd 
till bekanta 

  

Publik ≥ 3.75 Formella 
situationer, när man vill se 
och höra men inte vill bli 
involverad. 

2-3 Parfym 

 7 Största avstånd för 
konversationer 

 20-25 Vi kan avläsa känslor och 
stämningar 

  Känna igen folk man mött 
någon enstaka gång på 
frisyr, ansikte o.sv. fråga-
svara situation 
 

 70-100  Urskilja kön, ungefärlig 
ålder, vad den gör. Känner 
igen folk man känner väl. 
Fotbollsarenor. 

 100 Urskilja mänskliga 
individer, kan inte se  vem 

 500-1000 Uppfatta att det är en 
person 

 1000 Hör jetplan och kanoner, 
ser stjärnor 

  

3.3.1 Sinnet för rörelse och kroppsuppfattning  
 
Det nyfödda barnet kan inte skilja på, eller kontrollera de olika delarna. Kroppen upplevs 
som en helhet. Spädbarn kan till exempel inte korsa mittaxeln med armarna. I och med att 
de rör på sig, lär sig barnet allt mer om den egna kroppen, och också skillnaden mellan den 
egna kroppen och omgivningen. Sättet att uppleva kroppen på delas upp i tre, där varje 
del har sina specifika upplevelser och saker man kan göra för att stimulera. (Ayres, 1985) 
 

Rörelseaxlar 
 
Feldtman skriver i boken I sinnenas värld - rörelse kroppsuppfattning(1998), att alla 
rörelser och all rörelseutveckling sker kring två axlar, den horisontella kring höftlederna, 
och den lodräta rakt genom hela kroppen. Rörelseriktningen uppifrån och ner- från huvud 
till fötter - och inifrån och ut- från kroppscentrum till händer. Detta betyder att 
finmotoriken i händer och fötter utvecklas sist. Svårigheter kring rörelseaxlarna gör till 
exempel att småbarn inte kan korsa mittlinjen med armarna, utan byter hand. 



 10 BARNENS PARK- STIMULANS FÖR ALLA SINNEN 

 
Rörelseaxeln stimuleras genom att: 
• Sjunga om kroppen/ kroppsdelar och göra rörelser till. 
• Lekar som framhäver kroppen som helhet, ex rita av kroppens konturer. 
• Tittut, Kurragömmalekar. Framme – borta. 
• Avspänning, fysiskt och psykiskt lugn. Många barn söker lugnande beröring och 
trygghetsintryck i form av till exempel en filt eller en len tygtunnel att krypa in i, då 
minskas mängden intryck. (Feldtman, 1998) 
 

Perceptuell kroppsuppfattning – tre basala sinnen 
 
Den perceptuella kroppsuppfattningen ger oss information om balans och jämvikt, tyngd 
och kraft samt spaning och avspänning. 
 
Vestibulära sinnet –balans: De tre båggångarna i innerörat motsvarar rummets tre 
riktningar: höjd, bredd och djup. Vätskan i båggångarna aktiveras när man rör på huvudet 
och ger information om rörelsens riktning och hastighet. Vestibulära systemet ger oss 
information om huvudets läge i förhållande till kropp och omgivning, om det är man själv 
eller omgivningen som rör sig samt om tyngdens påverkan och hjälper oss att orientera oss. 
Normala barn gungar, snurrar hoppar och så vidare för att känna på och utvecklas. 
Erfarenheter av rummet både i det vertikala och det horisontella planet, vilket ger 
rumsuppfattning. Vestibularisystemet är förbindelselänk mellan kroppens sinnen och 
förnimmelserna som sker utanför kroppen. 
 
Taktila sinnet – beröring, smärta och temperatur: Består av sinnesceller i hud 
och slemhinnor.  
 
Proprioceptiva sinnet – muskel/ kinestetiska sinnet: Detta sinne känner av musklernas 
spänningstillstånd och kroppsdelars läge. Känner av när vi rör på oss och hjälper oss 
att förflytta oss. 
 
 
Den Perceptuella kroppsuppfattningen stimuleras genom: 
Motoriska grundrörelser ger grund för finmotorik. 
• Lyfta, bära, skjuta o.s.v. 
• Använd alla slags material och redskap det går att förflytta sig med. Förflyttning bör ske i 
olika plan; liggande, sittande och stående. 
• Hantera bollar. 
• Redskapsbanor: klättra, balansera, åla, krypa, hoppa. 
• Gunga, föra över kroppstyngd från en del till en annan. 
• Snurra, känna centrifugalkraften. 
• Dans 
• Lätt beröring 
• Värme/ Kyla  
 

Sociala kroppsuppfattningen 
 
Uppfattningen om omvärlden utgår från den egna kroppen. Upplevelser påverkar hur den 
egna kroppen känns. Det handlar om jaguppfattningen i förhållande till andra. 
 
Sociala kroppsuppfattningen stimuleras genom: 
• Samarbetsövningar, parövningar 
etc. ( Feldtman, 1998) 
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3.3.2 Smaksinnet 
 
I häftet I sinnenas värld -lukt och smak, skriver Dannert (1996) att smaksinnet är väl 
utvecklat redan från början och barn har till och med fler smaklökar och bättre utvecklad 
smak än vuxna.  Surt sött, beskt och salt är de fyra smaker som inte behöver hjälp av 
luktsinnet, och har egna smaklökar på egna ställen på tungan. Saliven blandas med maten 
och för den till smaklökarna. 
 
Äter man mycket stark mat kan förlora förmågan att känna små skillnader mellan 
till exempel te eller vinsorter. Det vi tycker smakar gott luktar också ofta gott. Om man  
håller för näsan blir det till exempel svårt att skilja på lök och äpple. 
 
Smaksinnet tröttnar också fort.  
 
Smaksinnet stimuleras genom 

• Många olika smaker 
 
Gifter 
 
När man planerar en park för barn är det viktigt att tänka på att små barn smakar på allt 
de ser. Giftiga växter och material får därför inte förekomma. 
 
3.3.3 Luktsinnet 
 
Om luktsinnet skriver Dannert (1996) att det sitter i taket på den gång som förbinder 
näsborrarna och strupen. 
 
Precis som med smaksinnet vänjer sig luktsinnet snabbt vid lukter.  

Pollenallergi 
 
På högstadiet har tio procent hösnuva. Reaktionen att ögonen blir svullna,röda och 
kliande, näsan rinner och man nyser kraftigt gång på gång, får ses som en oönskad 
stimulans av diverse sinnen. För att inte utsätta barnen bör man därför: 
• Undvika de värsta pollenspridarna, framförallt vindspridna växter 
• Inte ha för starka dofter där folk måste passera. 
 
3.3.4 Hörselsinnet 
 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning skriver i rapporten ”Ljudbok för bättre 
hälsa”, (Wolfgang , 2008), att miljöljud kan indelas i tre övergripandekategorier: (1) 
Naturljud (t.ex. fågelkvitter och ljud från vatten, (2) ljud från människor (t.ex. talande 
mänskor och lekande barn) och (3) teknologiska ljud (t.ex. ljud från vägtrafik eller 
gräsklippare). Forskning i grönområden visar att de flesta naturljud upplevs som behagliga. 
Ljud från människor upplevs som neutrala eller behagliga medan teknologiska ljud ofta 
upplevs som störande. Hörselcentrat i hjärnan är speciellt utformat för att koda naturljud 
och ljud med liknande temporal variation. Skillnaden är faktiskt så stor att vi utan problem 
tycker att fågelkvitter och andra naturljud över 50dB, som annars är en gräns för goda 
ljudlandskap, kan vara behagligt. Mycket talar för att goda ljudlandskap i form av musik 
eller naturljud kan ha en positiv terapeutisk effekt.  
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I Sinnenas värld - Hörsel står det att ljudstimulering bör ske med tanke på barnets ålder 
och utvecklingsnivå. Dock gäller att(Johansson, 1997, s 2): 
• Det är lättare att minnas om tempot är långsamt, om varje moment får tid att ”sjunka 
in” 
• om mängden är måttlig 
• om man kan urskilja ett mönster, ett system 
• om man har hållpunkter genom att särskilda saker hänt eller genom att något avviker 
• om man kan upprepa. 
 
Barn har dessutom svårt att höra för höga ljud, bland annat metalliska, eller tycker inte 
om dem.  
 
3.3.5 Synsinnet 
 
Vårt synfält, mätt från fixationspunkten (dvs. blickriktning rakt fram), är åt sidan ca 100 
grader, inåt och uppåt ca 60 grader och nedåt ca 70 grader. Vi anpassar ögat till starkt ljus 
på omkring en minut, men omkring 45 minuter för att anpassa oss till mörkerseende. Under 
tiden ser vi bara grått. (ne.se, 2008).  
 
Ljusets oerhörda hastighet gör att färgen är högeffektiv som kommunikationsmedel. Inga 
signaler fortplantar sig fortare. (Rydberg, 1999, s 11) Enligt Karl Rydberg har vi en hel del 
nytta av detta färgseende. Detta används i vårt högteknologiska samhälle för att snabbt 
förstå informationen, som skulle ta mycket längre tid att läsa eller berätta. 
 
Stora undersökningar av den globala favoritkulören visar att också att 
oberoende av ras, ålder, kön eller yrke så gäller denna ordning: Blått, rött, grönt, violett, 
orange och gult i nämnd ordning. (Rydberg, 1999, s. 74). Detta är intressant 
eftersom Rydberg också tar upp att de olika färgerna påverkar oss på olika 
sätt. Möss som belyses med bara rött ljus tappar öron (Rydberg, 1999, s. 17). Samtidigt har 
den danske forskaren Niels Finsen kommit fram till att belysning med rött ljus kan 
motverka de fula ärren efter smittkoppor, vattenkoppor eller mässling. Färgerna påverkar 
också vårt psyke. 
 
RÖTT aktiverar den allmänna försvarsberedskapen och höjer försvarsberedskapen. Det röda 
och infraröda ljuset ger också en värmesensation när det absorberas av hemoglobinet i de 
röda blodkropparna. Blir man utsatt för ett flöde av rött ljus accelererar 
muskelreaktionerna.  Den svenske färgforskaren Lars Sivik nämner exempelvis att 
hastigheten hos motoriska responser är i genomsnitt 12 procent högre vid rödbelysning än 
vid vitt normalljus. (Rydberg, 1999) 
 
 
BLÅTT (Rydberg, 1999, sid 67) har rogivande effekter.Kroppen utsöndrar kortison som gör 
att blodtryck, puls och adrenalinproduktionsjunker. När muskel- och nervaktiviteten avtar 
ger detta i allmänhet som praktisk konsekvens att precision och finmotorik förbättras. 
Blått ljus befrämjar syrsättningen av kroppsvävnader samtidigt som det sänker 
hormonaktiviteten, och detta kan vara förklaringen till dess lugnande och ibland 
sömngivande egenskaper. 
 
VARMORANGE har en cirkulationsbefrämjande verkan. 
 
TURKOS kyler ner och verkar dämpande på blodcirkulationen och anses höja 
vakenhetsnivån och är mentalt stimulerande. 
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GRÖNT påverkar inte nämnvärt. 
 
INFRARÖTT ökar muskelspänningeneller –tonus 
 
ULTRAVIOLETT sänker muskelspänningen eller tonus trots att dessa frekvenser är osynliga 
för ögat. Färgbestrålning ger motoriska effekter (ökad/minskad styrka etc.), även vid fall 
av fullständig blindhet. (Rydberg, 1999) 
 
Barn i åldern 4-7 föredrar konsekvent starka, intensive färger framför kulörsvaga pasteller 
eller gråtoner. De grupperar också efter färg och inte efter form på det sätt som vuxna 
gör. Ett precist och nyanserat färgseende utvecklas först i 15- årsåldern. (Rydberg, 1999, 
sid 71) 
 
Synen stimuleras genom: 

 
• Jämn belysning för att ögonen ska kunna anpassa sig.  
• Färgval ska ske efter vilken aktivitet som är tänkt att utföras. Man bör dock vara försiktig 
med allt för stark belysning med bara en eller ett par färger eftersom man inte riktigt vet 
vilken påverkan det kan få. Använda starkam klara färger.   
• Parken bör organiseras efter ljusstyrka och färg snarare än efter form och ha tydliga 
kontraster. 
• Att ha långa vidsträckta vyer för fjärrsynen och detaljer på nära håll för närsynen och 
kunna växla mellan dem på ett smidigt sätt. 
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3.4 Analys av parken 
 
Amiralitetsparken är en av centrala Karlskronas parker. Den fanns med redan när staden 
anlades 1680, och har sedan dess fyllt en rad olika behov. Området användes länge av 
militären för övningar och på 1700-talet fanns en befästningsmur genom parken med 
spetsen ungefär där klockstapeln ligger. På den platsen har också Bastion 
Wachtmeister legat. Den revs 1786, och efter branden 1790 fanns planer på att lägga ett 
Amiralitetspalats där. Detta genomfördes aldrig. Klockstapeln byggdes istället och skulle få 
en kyrka, men kyrkan blev inte av. (Hillbom, 1979) 
 
Fram till slutet av 1800-talet var Amiralitetsslätten lera och användes på fastställda tider 
som marknadsplats tillsammans med Drottninggatan eftersom Stortorget var ofarbart. På 
1850-talet uppfördes Skeppsgossekasernen. I kasernerna inhystes matroser, 
indelningsverkets båtsmän och även marinregementets manskap. Ett tag inhyste byggnaden 
Marinmuseet. På 1870-talet fick Hoglands park exotiska inslag, samtidigt som Övre 
Amiralitetstorget fick en rad lindar planterade på östra, norra och västra sidan. 
Klockstapelsparken (Amiralitetsparken) anlades av kronan 1885-87 som kompensation för 
att varvsbanan förstörde den park som börjat anläggas på Mudderplan , nuvarande 
Kungsplan. (Hillbom, 1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området markerat med svart linje. I norr 
syns Stortorget i Karlskrona och i söder 
Marinbasen. (eniro.se, 2008) 
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3.4.1 Allmän arkitekttävling Amiralitetsplatsen, Karlskrona 
 
Mellan den 1/10 2007 och den 8/1 2008 inbjöd Fortifiaktionsverkt, tillsammans med 
Karlskrona kommun och Statens Fastighetsverk till en allmän arkitekttävling om 
utformningen Amiralitetplatsen med omgivningar. Syftet var att ”... göra 
Amiralitetsplatsen med omgivningar till en värdig plats I staden Karlskrona, samt 
att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen och Skeppsgossekasernen.” 
 

”Huvuduppgiften är att organisera och gestalta tävlingsområdet som helhet. 
Inriktningen på tävlingsförslagen ska ligga på idémässighet och koncept. 
Tävlingsuppgiften består av: 
• Att skapa en attraktiv entréplats till Örlogshamnen och Skeppsgossekasernen av 
offentlig karaktär. 
• Att gestalta vaktfunktionen och den fysiska gränsen mellan militär och civil del. 
• Att föreslå trafik- och parkeringslösning.(inkl 120 p + 5-6 busar 
• Att gestalta ett besökscentrum till Örlogshamnen. 
• Att föreslå en gestaltning av en byggnadsvolym inom den militära delen. 
• Att utveckla ett helhetsgrepp på parkmiljön som även kan inkludera parkområdet 
norr Alamedan.” (sid 26) 

 
Övrigt i urval 
 
Hela området är av riksintresse, och samtliga byggnader omfattas av riksintresse för 
kulturmiljö och att Länsstyrelsen måste godkänna alla förändringar. Vidare sägs att 
pumpstationen, som betjänar södra delen av Trossö, Örlogshamnen och Aspö, måste vara 
åtkomlig för service med fordon, samt att en flyttning skulle innebära mycket omfattande 
kostnader. Karlskrona kommun tillåter inte heller nybyggnation med färdigt golv under 
nivån 107,70. Parken bör betraktas som helhet, siktlinjer förstärkas och en variation av 
grönskan med inslag av exotiska träd önskas. 
 
Vinnare i tävlingen blev Sublimelight/ Drömmarnas stad av planeringsarkitekt Tony 
Svensson.  Juryn lyfter särskilt fram att förslaget stärker stråket mot Stortorget och 
Hoglands park, hänger ihop gestaltningsmässigt och att parkeringsplatserna ramar in 
platsen framför Högvakten utan att störa den. 
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3.4.2 Parkens sinnespåverkan och rum 
 
I parken finns idag både positiva och negativa sinnesintryck. För att kunna 
komplettera med den stimulans som saknas har de kartlagts.  
 
 
3.4.2.1 Analys av rummens storlekar efter Kevin Lynch zoner 
 
Avstånden på rummen är dubbelt så stora som kommunikationsavstånden som 
tidigare tagits upp, då rummen avståndet räknats från mitten av rummet.  
 
Privata rum  
De mest intima rummen kallas här 
för de privata, och är mindre än 7,5 
diameter. Anledningen till att de 
slogs ihop är att mindre ytor än så 
blir väldigt inexakt att mäta.  
 
Publika rum 
Dessa rum är de som Kevin Lynch 
helt sonika döpt till publika och är 
här 7,5 till 50 meter i diameter. 
Gränsen drogs där man avläsa 
stämningar.  
 
Offentliga rum 
De största rummen är de som är 
större än 50 meter i diameter. Här 
kan man inte längre avläsa 
stämningar, folk har blivit 
”anonyma” 
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3.4.2.2 Analys av förekomsten av stimulans för Rörelse och 
kroppsuppfattningen 
 
Detta finns 

• Tittut/ Kurragömmalekar kan 
lekas vid buskarna 

• I sandlådan skulle man kunna rita 
av kroppen och framhäva den som 
helhet 

• Avspänning kan fås om man lägger 
sig på gräset, och små ”rum” 
finns 

• Sanden i sandlådan kan lyftas, 
bäras och så vidare, visst 
utrymme för bollsport, eller att 
skjuta t.ex. en sparkcykel finns. 
Finns ibland pinnar och annat 
småskräp, men det flyttas på.  

• Förflyttning kan ske om man tar 
med sig egna saker som t.ex. 
cykel/spark. Gå, krypa o.s.v. 
finns förstås.  

• Enstaka saker att klättra på ( i 
lekparken, bänkar och enstaka 
träd, samt järnräcke).  

• Gunga finns 
• Snurra och känna 

centrifugalkraften kan man göra 
på ”cykelsnurran” 

• Lätt beröring av saker kan man få 
på en del ställen av lågt 
hängande grenar 

• Värme och kyla kan upplevas på 
stenarna i parken, i snön på 
vintern och på järnräckena. 

• Stora gungan och ”cykelsnurran” 
stimulerar till samarbete. De flesta kan dock hantera ”cykelsnurran” själv.  

 
Detta saknas 

• Någonting som stimulerar till att prata/ sjunga om kroppen och göra rörelser 
till  

• Någonstans att åla 
• Något som stimulerar till att hoppa 
• Balansredskap 
• Klätterredskap 
• Något tydligt med värme/kyla ( ex statyn som står vid Dramaten i Stockholm 

och har en uppvärmd mage på vintern) 
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3.4.2.3 Analys av förekomsten av stimulans för smaksinnet  
 
 Detta finns 
  

• Mataffär i anslutning till parken 
som säljer dagligvaror.  

• Ätbara växter och delar av träd 
som  troligen ingen vågar låta sin 
barn äta eftersom det också finns 
giftiga växter i parken.  

• Eftersom barn smakar på allt i 
parken finns förmodligen 
smaksensationer som sand, gräs, 
jord, asfalt, växtlighet. Detta är 
dock svårbedömt och man får 
nöja sig med att konstatera att 
om det finns många olika ofarliga 
saker att smaka på borde det 
höja antalet smaksensationer för 
barn. 

•  Kiosk i parken med bord att äta 
vid  

 
Detta saknas  

• Olika mindre smaker som man 
förstår att det är meningen 
att man ska äta av utan att 
det kostar pengar 
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3.4.2.4 Analys av förekomsten av stimulans för luktsinnet 
 
 
Detta finns 

• Matoset runt kiosken  
• ••Stanken från ventilen 
• Blommande träd, buskar och 

blommor utspridda i parken 
 
Detta saknas 

• Många olika svagare lukter på låg 
nivå 
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3.4.2.5 Analys av förekomsten av 
stimulans för hörselsinnet  
 
Detta finns  

• Det finns gott om ljud i 
parken som upprepas, har 
en måttlig mängd, hyfsat 
tempo och dessutom 
förekommer i ett mönster. 
Bland dessa återfinns 
lövprassel, bilarna som kör 
förbi.  

• Ett system kan återfinnas i 
lövprasslet ovanför. Bilarna 
runt, och antingen tyst gräs 
eller grus under fötterna.  

• Några ljud kan barnen själva 
skapa i parken, t.ex. att slå 
på ihåliga träd.  

 
Detta saknas 

• Något som aktivt stimulerar barnet 
till att skapa egna ljud.  

• Orienteringsljud, det låter väldigt 
lika i hela parken 
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3.4.2.6 Analys av förekomsten av stimulans för synsinnet 
 
 
 Detta finns 

• Jämn belysning runt parken 
• Klockstapeln har en tydlig form 
• Detaljer att titta nära på för 

närsynen och vyer på flera kilometer 
för fjärrsynen.  

• Schaktet delar av parken i två tydliga 
delar 

 
Detta saknas  

• Färgsättning på rummen efter 
aktivitet.  

• Jämn belysning i rätt styrka i parken. 
Dessutom är den omgivande 
belysningen så stark att parken 
upplevs som mörk 

• Tydliga kontraster. Nästan allt i 
parken är grönt, vilket blir ett 
problem då små barn grupperar efter 
färg snarare än form.  
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3.4.2.7 Sammanfattning parkens sinnespåverkan och rum 

 
I parken finns saker som tillsammans kan stimulera alla sinnen, och de flesta delarna av 
alla sinnena. Avstånden mellan de olika sakerna är dock lite väl långt ibland, och vissa 
saker ligger dåligt till, helheten känns dålig. Alla sinnen har delar som kan förbättras.  

 

Lekplatsen Amiralitetsparken 
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3.8 Utformning av parken 
 
3.8.1 Övergripande drag 
 
I parken får varje sinne varsitt rum, så alla sinnen hamnar lika mycket i fokus. I dessa rum är 
ett sinne i fokus,  men alla sinnen är representerade överallt, för att underlätta den 
sammankoppling av sinnesintrycken Ayres framhåller är viktig för barnets utveckling.  Varje 
sinnesrum har en egen färg, eftersom barn grupperar efter färg och inte form, och det därför 
borde underlätta för dem. Denna färg är kopplad  till ett tema och hjälper då till att förstärka 
densamma. Rörelse- och kroppssinnet har till exempel färgen röd som stimulerar aktivitet och 
tema lek.  Orienteringen i parken ska kunna göras med alla sinnen. Alla rum har alla olika 
sinnen representerade, och entréerna markeras särskilt med alla sinnen kopplat till temat.  
 
En viktig aspekt vid utformningen har varit att inte göra parken uteslutande för andra än barn. 
En bra entréplats åt militären och en park där alla känner sig välkomna är grundläggande för 
att verkligen uppfylla önskan om att parken ska vara offentlig. Detta innebär bland annat att 
utformningen av parken har anpassats till tävlingen om Amiralitetsparken och att stor hänsyn 
har tagits till parkens historiska gestaltning. Målet har varit att snarare göra en offentlig plats 
för barn än en lekplats. Enda undantaget är Rörelse – och Kroppsinnets rum som har tema lek 
och är fyllt av lekredskap.   
 
 
 

Indelningen av sinnes-rummen 

Smak 

Lukt 

Hörsel 

Syn Rörelse 
och kropp 

Knutpunkter och stråk i parken 
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Rörelse och 
kroppsuppfattning  
Tema: Lek  
 

Smak 
Tema: Örtagården  
 Lukt  

Tema: Doftlund 
 

Syn  
Tema: Andlighet  
 

Hörsel  
Tema: Havet  
 

Konceptbild utformning av parken.  



 25 BARNENS PARK- STIMULANS FÖR ALLA SINNEN 

 
Andra stora förändringar mot hur parken såg ut innan är att vägen framför Klockstapeln, 
förlängningen av Vallgatan, tas bort för att istället bli en del av parken. Parken blir på så vis 
av med en av två barriärer och blir tvådelad i stället för tredelad. Samtidigt skapas en 
möjlighet för barnen att gå under den andra vägen. Tillsammans gör det att barnen, när de väl 
kommit i parken, inte behöver korsa någon bilväg. Borttagandet av vägen gjorde dock att ett 
tiotal p-platser försvann.  
 
Eftersom analysen av rumstorlekarna i parken kom fram till att det fanns få privata/ intima 
rum, skapas fler sådana. Största rumsstorleken är 50 meter i diameter. Står man i mitten av det  
rummet kan man avläsa känslorna , och avgöra om personen känns hotfull eller vänlig. 
Tryggheten är också avgörande för att tunneln under klockstapeln inte öppnats. Tunneln 
bedömdes, på grund av otillräcklig insyn, kunna bli ett tillhåll för personer barnen kunde 
uppleva negativt även väl upplyst. Ingenting i utformningen hindrar dock att den öppnas då 
och då.  
 
Nedan följer de olika sinnenas rum.  
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 3.8.2 Rörelse och kroppsuppfattning  
 
Tema: Lek  
Färg: Röd för att stimulera rörelse och aktivitet.  
 
När det gäller rörelse är det viktigt att vi rör på oss på alla sätt vi kan: hoppa, skutta, 
springa, krypa, åla, gunga, krypa, gräva, skala och så vidare.  
I parken fanns möjligheter till mycket, men jag saknade klättring och hoppande. Detta 
lades därför till när jag flyttade ”lekområdet” till en plats med mindre trafik lite närmare 
centrum av parken. Rörelse och kroppsrummet utökades därmed på höjden.  
Vidare är det viktigt att vi kan relatera vår kropp till omgivningen på olika sätt. För att 
utveckla den sociala kroppsuppfattningen behöver vi också göra saker tillsammans med 
andra. I parken görs detta bland annat genom att det finns övningar som är lättare att göra 
tillsammans, som att gunga den stora gungan och åka linbana.  
I parken finns också en rad nya små rum att gömma sig i och nya vägar och saker att 
upptäcka.  
 
Entréerna till rummet markeras med:  
Rörelse  Lekredskap, uppvärmda figurer vid ingångarna(jmf gumman vid Dramaten i 

Stockholm) 
och kropp 
Smak  Jordgubbe 
Lukt  Söt lukt från blommor och bär 
Hörsel  Barnlek. Vid entrén hänger något som låter ungefär som marrackas. 
Syn  Röd färg, lekredskap etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klätterredskap och träd att klättra i och balansbräda 
+ Studsmatta 
Hammock 
Gunga 
Sandlåda 
Stenar  
Vatten 
Staty med varm mage vid ingångarna 
Linbana 
Tipis/kojor, rör att åla och krypa i 
Labyrint 
Bollplan 
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3.8.3 Smak 
 
Tema: Örtagården  
Färg: Gul eftersom detta är ett ställe man passerar ofta och det kan vara passande med 
något uppmärksammar besökaren på att det händer något här.  
Jag har inte hittat mycket att gå på när det gäller smak förutom att det hänger ihop med 
lukten av det man äter, samt att det tröttas fort. Av den första anledningen ligger smak 
och lukt i närheten av varandra. Av den andra anledningen har jag delat upp detta rum i 
mindre delar, med bär, buskar , låga träd och örtbäddar, så att man kan uppleva en smak, 
och sedan gå vidare när smaksinnet tröttnar. I detta rum har jag också inkluderat 
matbutiken och grillen/kiosken som erbjuder saker att stoppa i munnen mot betalning. 
 
Entréerna till rummet markeras med: 
Rörelse och kropp Trägrindar med tydliga reliefmönster el dylikt 
Smak   Jordgubbe 
Lukt   Bär, frukter,  
Hörsel  När man går in i parken går man på trälådor nedsänkta i marken 

som ger ifrån sig ett dovt ljud. 
Syn   Blommor, upphöjda bäddar, gul färg, bär, frukt, affär och kiosk 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upphöjda lådor med örter 
Körsbärs/äppelträd 
Vinbärsbuskar 
Smultron, blåbär 
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3.8.4 Lukt  
 
Tema: Doftlund 
Färg: Grön som är en neutral färg är behaglig att passera dagligen.  
 
Lukt är också ett sinnesintryck vi vänjer oss vid fort och samma gäller därför som 
vid utformningen av smakrummet. Dock kan obehagliga lukter störa oss ett bra tag 
och hindra oss från att använda ett rum. Därför har jag förutsatt att det går att 
bygga bort lukten från pumpstationens skorsten.  
Det är dock viktigt att man inte använder växter folk lätt får allergiska reaktioner 
på som björk, eftersom det exkluderar. Även starka dofter kan ge denna reaktion, 
varför jag fokuserat på svaga dofter.  
När man går igenom parken kan man röra vid eller böja sig ned för röra vid växter 
som då avger doft, eller sådana med svag doft.  
På natten doftar andra växter än på dagen, som då inte behöver sitta där de syns 
så tydligt. Dessa växter bör dock placeras vi de större stråken som är upplysta och 
känns trygga på natten.  
 
Entréerna till rummet markeras med:  
Rörelse och kropp Nedhängande grenar över ingången 
Smak   Bär, blommor(Andra än smakrummets) 
Lukt   Olika, främst blomdofter, nattblommor som nattviol 
Hörsel  När man går in i parken går man på keramik/ tegellådor 

nedsänkta i marken som ger ifrån sig ett ljud likande det när 
man slår på en kruka 

Syn   Grön färg, blommor, rosor, syrener etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Äng med sommarblomster 
Blommor som ska beröras för att dofta 
Syrénhäck 
Låga rosenbuskar utan taggar 
Doftande träd 
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3.8.5 Hörsel  
 
Tema: Havet  
Färg: Blå som havet och ett lugnt hjärta i parken.  
 
Enligt institutet för miljöstrategisk forskning finns det tre typer av ljud: naturljud, 
människoljud och teniska ljud, där det endast är naturljuden som mer eller mindre 
alltid upplevs som behagliga. Vid utformningen har jag därför försökt avskärma 
billjud och tagit bort ljudet från fläkten.  
Barn tycker vidare illa om metall, om det över huvud taget hör de höga toner som 
bildas, varför jag undviker metall. Ett undantag görs i synrummet då det där bara 
fungerar som en reflektor för att skapa solkatter, (läs mer under kapitlet Syn – 
andlighet).  
Det är vidare bra om man kan upprepa ljudet, vilket man kan om man leker med 
vatten, går på ett material, går på lådorna vid ingångarna, leker med de andra 
entrésignalerna, lekredskapen och så vidare.  
Vidare är ljuden kopplade till ett visst rum och ett visst tema vilket 
rekommenderades. Det ger också en känsla av mönster. I detta fall förstärks 
vattentemat av vass som vajar i vinden. I parken finns inte heller särskilt många 
ljud och varje ljud har tid att sjunka in.  
 
 
Entréerna till rummet markeras med:  
Rörelse och kropp  Murens sidor, rundade stenar 
Smak   Bär, blommor(Andra än i smaksinnets rum) 
Lukt   Blöt sand 
Hörsel  Vattenplask från fontän 
Syn   Klockstapeln i blickfånget, en mur som omsluter.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihåliga träbänkar( ger dovt ljud) 
Musiklek 
Vass som susar 
Fontän 
Grus som knastrar  
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3.8.6 Syn  
 
Tema: Andlighet  
Färg: Violett. Platsen har utsikt över havet åt två håll, och man känner det som om man 
kommer upp mot himmelen här. Passar för reflektion, andlighet.  
 
När det gäller syn finns det en rad aspekter att tänka på. Det är det sinne som har längst 
räckvidd. Färger påverkar bland annat vår muskelstyrka och vår finprecision. Rött 
aktiverar, blått lugnar och så vidare. Infrarött och ultraviolett påverkar oss också, även 
blinda. Problemet är bara att det är så starka saker att möss kan dö av enfärgad 
bestrålning. Innan mer forskning har gjorts håller jag mig därför till att bara måla i olika 
färger och en liten lampa i varje rum som lyser svagt. Färgerna ska dock vara ”maffiga”.  
I parken tränades förut bara något mittemellan djupsyn och närsyn. Man kunde inte riktigt 
se alla stråk, även om man såg dem till viss del. Och det fanns lite som intresserade på 
nära håll. Detta har jag velat lösa genom att samtidigt röja upp stråken och göra fler små 
rum, med intressanta detaljer som blommor och installationer att titta på.  
Många synsvaga tycker om glitter och att följa en ljuspunkt med blicken.( Sahlén, 1997)  
Det är inte helt säkert att det gäller för alla barn, men jag har i alla fall lagt in en 
vindsnurrepark i metall som glänser, och en discokula bland träden.  Slutligen har parken 
en jämn belysning, eftersom det tar upp till fyrtiofem minuter att anpassa oss till 
mörkerseende igen efterbländning.  I rummet finns en kikare så att man kan titta över 
havet eller upp på stjärnhimlen. Detta kräver att det inte är för ljust runtomkring.  
 
Entréerna till rummet markeras med:  
Rörelse och kropp Slipade glatta stenar, slipat trä 
Smak Viol 
Lukt Viol 
Hörsel Vindspel 
Syn Vindsnurror, blommor, utsikt. 
 

 

 

 

 

 

Vindsnurror som reflekterar ljuset 
Kikare för att se långt 
Randigt golv 
Amfiteater 
Små detaljer överallt som ödlestatyer i  
träden som man plötsligt ”hittas” 
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3.8.7 Sektioner genom parken  
 
TH Parken med en linje som visar var sektionen är tagen.  
 
 
Sektionerna nedan visar de olika sinnenas rums 
utsträckning, och är tagen på samma ställe på alla 
sektioner. Som synes är vissa sinnen mer vidsträckta än 
andra.  
 
 

 
Sektion: Rörelse och kroppsuppfattning 

Sektion: Smak 

Sektion: Lukt 

Sektion: Hörsel 
 

 
Sektion: Syn 
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    4. SLUTSATSER  
 
Våra olika sinnen gör att vi upplever rummen runt omkring oss på väldigt olika sätt. De 
ändrar storlek, form och innehåll. Att systematiskt redovisa vad man upplever med alla 
våra sinnen på varje plats är ett sätt att inte missa något sinne, eller någon del av dem.   
Gör vi inte det är risken att vi blir uttråkade eller inte utvecklas ordentligt. Att använda 
kunskapen på samma sätt som i denna studie, i form av en checklist, kan garantera att 
man verkligen stimulerar alla delar, men inte att det blir en bra helhet. Jag tror dock att 
det skulle vara ett bra redskap för alla som planerar offentliga miljöer för barn. 
Checklistan bestod i detta fall av punkterna i slutet av varje sinne ”… stimuleras genom: 
 
Denna checklista skulle kunna hjälpa oss att få större förståelse för hur komplexa våra 
sinnen är, och att vuxna stimuleras av och har så annorlunda behov än barn. Att barn 
grupperar efter färg och inte form, föredrar starka färger och har bättre lukt och 
smaksinne, är förutom deras skillnad i storlek bara några exempel.  
 
En fortsättning på arbetet skulle kunna vara att göra listor för barn i olika åldrar, 
pensionärer och så vidare.  
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Gammalt träd i Amiralitetsparken. Lägg 
märke till den grova barken 
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