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FÖRORD
Den uppsats som du håller i din hand är ett examensarbete som motsvarar 20
högskolepoäng och utgör den avslutande delen i programmet för Fysisk Plane-
ring vid Blekinge Tekniska Högskola. Utbildningen, som omfattar 180 högskole-
poäng, leder fram till en Teknologie Magister i Fysisk Planering. Examensarbetet
är en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett särskilt ämne.

Jag har länge varit intresserad av människans roll i planeringen; hur olika brukar-
grupper använder den fysiska miljön och hur individen kommer till tals i planerings-
processen. Genom detta examensarbete har jag fått möjlighet att göra en djup-
dykning i ett ämne som engagerar mig. När jag blev tillfrågad att syssla med
barnfrågor inom Lomma Hamn-projektet och utforma detta arbete till ett exa-
mensarbete var jag fullkomlig nybörjare på ämnet barn och utemiljö. Jag började
utforska ämnet och mitt intresse väcktes fort. Nu när perioden för mitt examens-
arbete närmar sig sitt slut kan jag säga att den har varit mycket intressant och att
jag har fått en mängd nya kunskaper. Jag upplever också att jag har fått delta i
diskussionen kring barnets roll i den fysiska planeringen, som har påbörjats i
Sverige under senare tid.

Jag hoppas att jag snart får möjlighet att jobba vidare inom detta ämne som för
mig känns både viktigt och stimulerande samt att denna studie kan vara ett bidrag
i diskussionen kring utemiljöns betydelse för barnet.

Tack!
Det finns ett antal personer som har varit till stor hjälp i mitt arbete och som jag
vill lyfta fram. Först och främst vill jag tacka Maria Kylin, forskare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Alnarp, som har väglett mig in i detta intressanta ämne,
bidragit med konstruktiv handledning och givande diskussioner. Du har lärt mig
mycket! Jag vill också tacka Eva Öresjö, professor vid Blekinge Tekniska Hög-
skola, för stöd och handledning. Tack Kjell-Åke Holmgren, projektledare för
Lomma Hamn-projektet, för den tid och de resurser som du har gett mig och
som jag har behövt för att genomföra detta arbete och tack Eva Sjölin, stads-
byggnadschef  i Lomma kommun, för ditt engagemang och vår gemensamma
brainstorming i idéfasen. Sist men inte minst vill jag tacka vänner och familj för
alla uppmuntrande ord, hjälp med korrekturläsning och bidrag till bildmaterial.

Emma Olvenmyr

Lund 2003-05-03
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SAMMANFATTNING

Barn använder sig aktivt av den fysiska omgivningen i sin vardag. Utemiljön är av
särskilt stor betydelse då denna kan erbjuda speciella förutsättningar för lek, upp-
levelse och utveckling. För att utemiljön ska kunna tillföra barnet något positivt
krävs att den är tillgänglig och användbar. Vuxna underskattar ofta vissa platsers
betydelse och uppfattar inte alltid vidden av de konsekvenser som en markan-
vändning kan få för barnet. Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka
komponenter som ger en utemiljö som främjar barnets hälsa, utveckling och
upplevelse, samt att tillämpa de nyvunna kunskaperna inom ett aktuellt
nybyggnadsprojekt.

Samhällets generella syn på barn och deras villkor är en utgångspunkt för om &
hur barnens behov hanteras i samhällsplaneringen. Vår syn på barn förändras
med tiden och har genomgått en stor förändring framför allt under 1900-talet.
Jag har valt att starta min uppsats med en historisk tillbakablick för att studera
vad denna förändring inneburit och vilka konsekvenser 1900-talets stads-
byggande har fått för barnen. Barndomen som begrepp har vuxit fram till stor
del under 1900-talet när forskare och senare gemene man började skilja barnets
livsperiod från den vuxnes. Inom stadsbyggandet väcktes intresset för barns vill-
kor i den fysiska miljön på allvar under 50- & 60-talen. Efter tydliga avståndstag-
anden från de normer för utemiljöns gestaltning som upprättades under 70-talet
har viktig kunskap glömts bort. I och med införandet av FN:s Barnkonvention
1990 har barnens roll i samhällsplaneringen fått en vändning. All planering måste
numera baseras på barnets bästa och ge barnen möjlighet att säga sin mening i
frågor som berör dem. Därmed har frågor om barnperspektiv och inflytande
blivit aktuella. Vi börjar återigen få upp ögonen för att stadsbyggandet kan få
stora konsekvenser för det lilla barnet.

Att den fysiska miljön har stor betydelse för barnets utveckling, hälsa och fort-
satta liv är flera forskare inom olika vetenskapliga områden överens om. I mitt
arbete har jag fångat upp sådan forskningslitteratur som visar på vad utemiljön
bör bestå av för att på bästa sätt främja barnets utveckling. Utemiljön får på olika
sätt betydelse för barnets fysiska, sociala, individuella och intellektuella utveckling.

I del 2 har jag, med den historiska delen och forskningsstudierna som utgångs-
punkt, listat de kriterier som krävs av en barnvänlig utemiljö. I och med detta
skapar jag en modell för utvärdering av befintliga/planerade områden. Framför
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allt gäller mina slutsatser utemiljön nära bostaden. Både övergripande strukturer,
t ex hur skolor placeras i förhållande till bostadsområden, och detaljer såsom
växtmaterial har visat sig vara viktiga faktorer. Efter en vidareutveckling av arbe-
tets tidigare delar kan konstateras att barnens behov måste tillgodoses inte enbart
i de miljöer där vuxna vill att barn ska vistas, t ex på lekplatsen, utan i hela den
offentliga miljön. Barnen bör i högre grad än idag integreras i samhället. Trafiken
utgör en stor fara för barn och ett hinder för deras utveckling och hälsa. En
genomtänkt utformning av trafikmiljön till barnens fördel ökar deras möjlighet
att röra sig ute på egen hand. En annan faktor som också kan inskränka barnens
utomhusrörelse är närheten till vatten. Min slutsats på denna punkt är att vatten-
områden bör göras tillgängliga även för barn, då vatten är en stor källa till upple-
velse och spänning. Områdena måste göras säkra genom utformning. Med hjälp
av vattenmiljöer av varierande karaktär och storlek kan barnet stegvis lära känna
vattnet och bygga upp en respekt för det.

Lomma kommun planerar att förvandla ett hamn- och industriområde till en ny
stadsdel för boende, lätta verksamheter och rekreation. I del 3 har jag studerat
hur detta område kan utvecklas till en god uppväxtmiljö för barn. Med min
analysmodell i del 2 som bakgrund utvärderar jag det aktuella planförslaget och
preciserar vad olika delar bör innehålla. Planförslaget, upprättat av Brunnberg &
Forshed Arkitektkontor, ger goda förutsättningar för en barnvänlig utemiljö med
sin småskalighet och tyngdpunkt på variation och detaljrikedom. Ett antal för-
ändringar bör göras i planen för att ytterligare förbättra möjligheterna till stimu-
lerande utevistelse, bl a vad gäller gårdarnas innehåll. Jag ger även riktlinjer för
kommande utformning av grönområden, kvartersgårdar, gator och vattenom-
råden, med tanke på barns behov för utveckling och hälsa. Att fråga barnen själva
vad de efterfrågar är en viktig del i arbetet med att skapa goda barnmiljöer. Jag
har även kort behandlat hur man framöver kan få in ett barninflytande i projektet.
Områdets långa utbyggnadstid, 10-15 år, gör det möjligt att utvärdera de första
etapperna inför den forsatta utvecklingen av området.

I min slutdiskussion behandlar jag barnens villkor i den framtida planeringen. En
av slutsatserna i mitt arbete är att barnvänliga miljöer skapas genom att både
struktur och detaljer planeras ur ett barnperspektiv. Det är alltså av största bety-
delse att dessa frågor får genomsyra samhällsplaneringen på alla nivåer. Barns
intressen och andra gruppers intressen står ibland i konflikt med varandra. Dessa
konflikter måste synliggöras i den fysiska planeringen, så att väl underbyggda val
kan göras. Denna studie kan utgöra bakgrundsmaterial i planering där barn på-
verkas. Men hur duktiga och pålästa samhällsplanerare och beslutsfattare än blir i
barnfrågor måste vi ändå alltid fråga barnen vad de egentligen vill ha. Vissa be-
hov förändras med tiden, andra ser olika ut från individ till individ.



8 KUNSKAPSINVENTERING

BAKGRUND

När du tänker tillbaka på din barndom, på platser där du lekte dina favoritlekar
och där du träffade din bästa kompis, vilka miljöer ser du då framför dig? Jag
minns tydligt när jag i lågstadieåldern gick ut till lekplatsen på vår gata för att leka.
Lekplatsen i sig med den trista sandlådan och rutschkanan i form av ett hus hade
jag för länge sedan tröttnat på. Gungorna kunde för några minuter sysselsätta
mig när jag testade hur högt jag vågade gunga eller hur långt jag kunde hoppa
med fartens hjälp. Resten av min uppmärksamhet gick till den lilla träddungen
mellan lekplatsen och stora vägen. Där växte märkliga träd, med avlånga blad
och sega grenar, näst intill omöjliga att klättra i. Där fanns en brunn med ett
cementlock som fungerade utmärkt som bord eller till att sitta på. Platsen fick
utgöra sceneri för en rad olika lekar och hit gick jag också när jag var arg på
någon i skolan eller när jag helt enkelt behövde lite tid och utrymme för mig själv
och mina tankar.

Ofta är det just miljöer av den här typen som är betydelsefulla för barn. Platser
som är flexibla och spännande. Platser som man själv kan förändra allt efter vad
leken för stunden kräver. I den fysiska planeringen är uppmärksamheten sällan
riktad till dessa platser och sällan ifrågasätts vilken typ av platser som barn egent-
ligen behöver.

Barnen är en av de grupper som använder utemiljön i bostadsområdet mest
intensivt. Den fysiska miljön, särskilt utemiljön, har stor betydelse för deras ut-
veckling och välbefinnande. Eftersom barnens rörelsemönster är begränsat är de
hänvisade till utemiljöer först och främst i närheten av bostaden, skolan och dag-
hemmet. Dessa miljöer måste kunna tillgodose barnens behov av äventyr och
upplevelse och samtidigt vara socialt, känslomässigt, fysiskt och intellektuellt ut-
vecklande. Barnets förhållande till uppväxtmiljön har betydelse för individens
hela liv. Tyvärr hindras barnens lek alltför ofta av en torftig utemiljö samt de
vuxnas krav på prydlighet. Dagens barn och ungdomar tillbringar mycket tid
inomhus, stillasittande. Detta är en bidragande orsak till att fetma, muskelvärk,
koncentrationssvårigheter och andra hälsoproblem ökar och drar sig längre ner i
åldrarna. Trots att forskare pekat på den tydliga kopplingen mellan barnens hälsa
och utveckling och utemiljöns gestaltning väger barnens intressen ofta lätt när ett
nytt bostadsområde planeras.

INLEDNING
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I och med antagandet av Barnkonventionen har ”barnets bästa” alltmer upp-
märksammats inom olika professioner vars arbete kan få betydelse för barnet, så
även inom arkitektur och fysisk planering. Implementeringen av Barn-
konventionen på kommunal nivå har bara börjat och ännu finns det mycket att
lära. I planeringen av Lommas nya stadsdel, Lomma Hamn, har vikten av att
arbeta med ett barnperspektiv uppmärksammats från politiskt håll. Det är delvis
med anledning av detta ställningstagande som mitt examensarbete har fått denna
inriktning. Tanken är att denna studie ska komplettera det planprogram som ta-
gits fram för Lomma Hamn och tillsammans med detta ligga till grund för kom-
mande detaljplaner.

Metoden för detta examensarbete har varit att med hjälp av forskningslitteratur
utreda vilken betydelse den bostadsnära utemiljön har för barns utveckling, hälsa
och välbefinnande och utifrån denna kunskap upprätta en modell för utvärdering
i den fysiska planeringen. Analysmodellen har jag sedan utgått från i utvärdering
av ett aktuellt stadsbyggnadsprojekt, Lomma Hamn. Denna studie har gjorts
oberoende av Lomma kommun. Jag har dock utgått från de planhandlingar för
utbyggnaden som har upprättats av kommun, konsulter och markägare.

SYFTE

Syftet med detta examensarbete är att konkretisera vad en god uppväxtmiljö kan
innebära samt att integrera barnets intressen i planarbetet för Lomma Hamn.

AVGRÄNSNING

Detta examensarbete handlar om barn och om deras villkor i den fysiska miljön.
Jag har valt att begränsa mig till åldersgruppen från ca 1 år upp till 11-12 års ålder.
Det är under denna period som barnet mest intensivt utforskar sig själv och sin
omvärld genom den fysiska miljön (Nordström 2001). Vid 11 – 12 års ålder har
barnet erhållit en hel del kunskap om den fysiska miljön och sin egen plats i denna.
Då förskjuts barnets fokus mot att utforska sig själv genom sociala kontakter.
När denna brytpunkt inträffar skiljer sig naturligtvis lite grann från barn till barn.
Övergångsperioden kan också variera i längd.

Det fysiska studieområdet i arbetet utgörs av Lomma Hamn, för närvarande det
största planerade utbyggnadsområdet i Lomma, vars avgränsning och lokalise-
ring beskrivs i del 3 Barn i Lomma Hamn.
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LÄSANVISNING

Examensarbetet består av fyra delar som är relativt fristående från varandra. Är
man intresserad av studiens konkreta utfall och tillämpning går det bra att ge sig
direkt in i del 2 och 3. Del 1, som utgör en omfattande bakgrund för min studie,
kan läsas av dem som är extra intresserade av ämnet samt användas för bakom-
liggande förklaringar till slutsatser i del 2 och 3.

Del 1, Kunskapsinventering, är en sammanfattning av den litteraturstudie som jag
har genomfört och utgör basen för resten av arbetet. Under rubriken Barndomens
framväxt beskrivs hur synen på barndomen har förändrats under 1900-talet. Sam-
hällets syn på barn och barndomen får stora konsekvenser för det lilla barnet i
och med att barn inte har egen bestämmanderätt utan är beroende av hur vuxna
planerar för dem. Det allmänna förhållningssättet till barndomen får också ge-
nomslag i planeringen. Kapitlet Barn och stadsbyggande visar på stadsutvecklingen
under 1900-talet med utgångspunkt från barnens villkor i bostadsmiljön. I kapit-
let Barn och samhällsplanering diskuteras barnens villkor och rättigheter i dagens
planering. I Barns utveckling i utemiljön har jag, med avstamp i forskning om barn
och miljö, studerat vilken betydelse utemiljön kan ha under uppväxttiden.

Del 2, Generella utgångspunkter, är en sammanfattning och utveckling av kunskaps-
inventeringen. I denna del närmar jag mig den fysiska miljön genom att lista de
komponenter som är av betydelse för barnets utveckling och välbefinnande. På
detta sätt skapar jag ett analysredskap för utvärdering av bostadsnära miljöer.
Analysmodellen är baserad på kunskaper från del 1. Avsnittet är indelat i tre
teman: platsens struktur, trafik och vatten.

I den tredje delen, Barn i Lomma Hamn, applicerar jag de generella kunskaperna i
del 1 och utgångspunkterna i del 2 på ett konkret stadsbyggnadsprojekt. Efter en
kort beskrivning av Lomma kommun och Lomma Hamn följer en analys av det
aktuella planförslaget med barnens bästa som utgångspunkt. Slutligen ger jag för-
slag till förändringar och viktiga förtydliganden inför det fortsatta planarbetet.

Slutdiskussion, som utgör den fjärde och sista delen i examensarbetet, avslutar min
studie och blickar in i framtiden.



1
K U N S K A P S I N V E N T E R I N G



1 2 KUNSKAPSINVENTERING

”Barn behöver inte funktionella, effektiva, snabba, högpreste-
rande, utspridda och specialiserade platser. Deras värld är en
integrerad värld som gynnar lek, fantasi, kreativitet och spon-
tanitet. Den består av komplexa platser som tar alla sinnen i
anspråk för att ta besittning av verkligheten” (Dieter
Hassenpflug citerad av Lousie Nyström i Barn i stan? (2001)
sid 36).
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BARNDOMENS FRAMVÄXT

I vår historia har barnen varit mer eller mindre osynliga. De har levt i skuggan av
de vuxna, på de vuxnas villkor, beroende och utan inflytande och makt. Först
under den senare delen av 1900-talet har synen på barn och ungdomar och deras
rättigheter förändrats avsevärt. Barnet har gått från att vara ett objekt betraktat
och styrt utifrån, till att framstå som ett aktivt subjekt med större möjlighet att
bestämma över sin egen tillvaro. Samhällets förhållningssätt till barndomen har
gett avtryck även på stadsplaneringen vilket jag beskriver vidare i Barn och stads-
byggande. Avsnittet Barndomens framväxt är i huvudsak baserat på Boverkets skrift
Unga är också medborgare (2000) samt Bodil Rasmussons Stadsbarndom (1998).

Ellen Key har varit en av centralfigurerna inom barnforskningen och utvecklingen
av vår syn på barn. Hon var pedagog, författare och debattör och levde mellan
1849 och 1926. I början av 1900-talet gav hon ut böckerna ”Barnens århund-
rade” och ”Skönhet åt alla”. Hon intresserade sig mycket för barn- och skönhets-
frågor och hennes böcker spreds tillsammans med hennes idéer ut över Europa.
Hon reste mycket i Europa och bodde under perioder utomlands. Hennes tankar
och idéer har sin grund i europeiska författare och filosofer som Spinoza och
Rousseau samt John Ruskin och William Morris från den engelska Arts & Crafts-
rörelsen som härstammar från hennes samtid.

Ellen Keys barndomsupplevelser var betydelsefulla för henne genom hela livet
vilket fick henne att se barndomen som en viktig grund för vuxenlivet. Hon ville
värna om barnets frihet och möjlighet till fritt kreativt skapande som förutsätt-
ning för prövande av verklighetens och den egna förmågans gränser. Ellen Key
ansåg att ett barn måste få utvecklas fritt. För sin egen skull men också för att
kunna växa upp till en aktiv samhällsmedborgare. Endast den självständiga indi-
viden formar värdefulla synpunkter och erfarenheter som kan vara till nytta för
samhället och dess utveckling. Även Jean-Jacques Rousseau talade i sin roman
Emile, ou de l’education från 1762 varmt för barnets fria utveckling i enlighet med sin
individuella karaktär och i samspel med naturen. En mängd barnpsykologer och
pedagoger runt om i världen har genom sin forskning bekräftat Ellen Keys tidiga
idéer. Därmed befästes ett synsätt på barns utveckling som har utgjort grunden
till utformningen av den svenska barnmiljön och skolans undervisning.

BARNDOMEN, STADSBYGGANDET
& SAMHÄLLSPLANERINGEN



1 4 KUNSKAPSINVENTERING

Inställningen till barn under Ellen Keys livstid och ända fram till 1960-talet var att
de föddes som ”tabula rasa”1 och skulle fyllas med kunskap och färdigheter för
att ”utbilda sig” till fulländade vuxna. Näsman (1995) använder begreppet ”not-
yets”, vilket betecknar ett sätt att se på barnen som inte-ännu-vuxna. Barndomen
framstod som en väg ut ur omognad, oförmåga och okunnighet och barnets
villkor bedömdes utifrån vilken betydelse de har för barnen som vuxna, inte vad
de betyder för barnet under barndomen. Inom detta synsätt, som bygger på en
envägskommunikation - att vuxna lär barn, var barns interaktion med vuxna och
den övriga omgivningen ointressant.

Under mitten av 1960-talet förändrades grundinställningen till barn och barndo-
men. Barndomen och barnets välbefinnande började då få ett eget värde. Barn-
domen sågs som en viktig livsperiod i sig och inte enbart som en förberedelse för
vuxenlivet.  Barnen började ses som egna individer med rättigheter till bl a res-
pekt, utrymme och de vuxnas tid och intresse. Under denna tid diskuterades
barns ställning och rättigheter i stora delar av världen och redan då togs initiativet
till en internationell barnkonvention. Sverige befann sig i frontlinjen för många
utvecklingsfrågor inom barnområdet. Den nya synen på barndomen spred sig ut
över samhället som ringar på vattnet och har fått konsekvenser inom en rad olika
områden, bl a den fysiska planeringen.

Inom forskningen växte intresset för barns situation och utveckling. Stora fram-
steg gjordes bl a inom disciplinerna massmedia, pedagogik, psykologi och socio-
logi. Förståelsen för barnen, deras inre och yttre värld, ökade. Tidigare forskning
ville hitta metoder att rätta barnet efter samhället samt undersökte hur barnet
tillägnar sig samhällets kultur. Barnet placerades i en skapad undersökningsmiljö
och observerades utifrån som ett objekt. Dagens forskning försöker istället hitta
barnets eget perspektiv. Barn studeras i sin egen miljö utifrån hur de använder
denna, genom interaktion, i sin mentala och fysiska utvecklingsprocess. Nutida
forskning intresserar sig för hur barnet påverkar miljön och hur miljön påverkar
barnet. I dagens samhälle ses barn, i högre grad än tidigare i historien, som
samhällsmedlemmar, aktiva och skapande. Intresset är inriktat på barns situation
här och nu. Idag finns en större tro på barns egen kunskap och kompetens och
att de på flera sätt och i flera situationer kan tillföra nya viktiga dimensioner och
perspektiv. På flera håll har man börjat arbeta med att fånga upp barns perspektiv
och få dem att delta i förändringsprocesser.

1 latin för raderad skrivtavla. Har använts i olika sammanhang med betydelsen ”rent hus” eller ”rent
bord”. Uttrycket användes ursprungligen om människans själ inom filosofin av bl a Aristoteles
(Bonniers lexikon 1991).
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När samhällets inställning till barndomen under 1900-talets senare del förändra-
des mot en livssyn som separerade barnet från den vuxne, blev vikten av att
skaffa kunskap om barnet och barndomen stor. 1900-talet har på så sätt bidragit
med en mängd kunskap om barns utveckling och behov. Det är numera allmänt
känt att alla barn har vissa grundläggande behov, såsom kärlek, värme, trygghet
och respekt. Dessa behov måste vara tillgodosedda under ett barns uppväxt och
utgör grunden för en positiv utveckling. Barn behöver vuxna som visar dem
respekt, de behöver bli sedda och bekräftade. Man vet också att leken har stor
betydelse för ett barns utveckling. Genom leken lär barnet känna sig själv, utveck-
lar sin kroppsliga, sinnliga och sociala förmåga. Tillgången till utemiljön är i denna
utvecklingsprocess mycket värdefull, vilket jag beskriver vidare i avsnittet Barns
utveckling i utemiljön.

Dagens samhälle får ibland kritik för att erbjuda barnen en alltför organiserad
och institutionaliserad barndom. Många barn vistas stor del av sin tid på institu-
tioner av olika slag. Detta fenomen har även sträckt sig ner i åldrarna. De flesta 6-
åringar i Sverige går idag i förskoleklass. Även fritiden är för många uppdelad på
olika typer av organiserade verksamheter på bestämda tider. Barn får allt mindre
tid utan vuxnas överinseende och kontroll och de spontana aktiviteterna får min-
dre plats. På samma gång förväntas barnen tidigt bli självständiga.

På flera sätt har barnen i Sverige genom årtiondena fått en bättre situation, men
nya problem som hotar hälsa och välbefinnande har också dykt upp. Barn och
ungdomar i dagens samhälle mår enligt dem själva bra och anser sig vara friska,
men de psykosomatiska besvären har ökat under senare år. Huvudvärk och ned-
stämdhet är vanligt bland unga idag. En enkätundersökning som Barn-
ombudsmannen har genomfört visar att stress upplevs som ett av de största
problemen i barn och ungdomars vardag. De blir stressade av att ha mycket att
göra inom lite tid i skolan, att omgivningen vid måltider är stressig osv. Ibland är
barn även stressade av att hinna med sina fritidsaktiviteter (Barnombudsmannen
2000).

Kvaliteten på barn och ungas fysiska hälsa varierar mycket från person till person.
Många utövar en rad olika sportaktiviteter flera gånger i veckan medan andra
väljer att tillbringa fritiden stillasittandes, framför dator eller TV. Besparingar i
skolan leder till att idrottslektionernas utrymme på schemat minskar, trots att
kunskapen om den fysiska aktivitetens betydelse är stor. Norska undersökningar
visar att fler och fler barn och unga har problem att koncentrera sig i skolan,
skelett- och muskelvärk har blivit vanligare (hos många uppstår inte problemen
förrän i vuxen ålder), risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar och ryggont drar
sig neråt i åldrarna (Levande skules hemsida 2002). Överviktiga barn och ungdo-
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mar har också blivit allt vanligare. Den spontana aktiviteten har lite plats i dagens
barnsamhälle. I mitten av 1900-talet var motion och idrott något som skedde
automatiskt. Barn lekte mycket ute; spelade fotboll, åkte skridskor osv. Idag
skjutsas barnen runt av föräldrarna för att utöva fysisk träning. Men långt ifrån alla
barn rör sig så mycket som de borde. Barn spenderar generellt mer tid idag än
tidigare stillasittande framför dator eller TV.

I skolor, daghem och fritidshem har bullernivån under de senaste åren ökat p g a
att barngrupperna har blivit större. Många datorer i undervisningen, ständigt bru-
sande luftkonditioneringar och nya undervisningsformer som gör att många pra-
tar samtidigt bidrar också. Även på fritiden är ljudnivån ofta hög. Den bullriga
omgivningen leder många gånger till stress. En del barn får nedsättningar av hör-
seln, tinnitus eller blir överkänsliga mot ljud, vilket kan sitta i hela livet. Andra
hälsoproblem som hela tiden blir vanligare i Sverige är allergier, eksem och hö-
snuva. En av orsakerna till ökningen av allergier tros vara den moderna männis-
kans livsstil. Vårt naturliga försvar mot allergier har försvagats, t ex genom för-
ändringar i tarmfloran. Miljöfaktorer kan också ha påverkan på människans
immunsystem. Undersökningar har visat att boendemiljön kan vara av betydelse.
Stadsbarn drabbas dubbelt så ofta av allergier och astma än barn som bor på
landsbygden. Barn som har vuxit upp i stan är mer allergiska mot pollen och djur.

Den mediala bilden av barndomen karaktäriseras av stora barngrupper med få, i
flera fall överarbetade, anställda inom skola och daghem. 1990-talets besparingar
har medfört en försämring av kvaliteten, högre ljudvolymer och stressigare
vardagsmiljöer. I den inrutade vardagen utgör utemiljön en viktig resurs för av-
koppling, upptäckter, lek och utveckling. Utemiljön vid institutioner, såsom skola
och daghem, samt i närheten av hemmet får stor betydelse eftersom barnen
tillbringar mycket av sin tid där.
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BARN OCH STADSBYGGANDE

Stadsutvecklingen i Sverige under 1900-talet har gett varierade förutsättningar för
barnens utomhusvistelse i bostadens närområden. Samhällets förhållningssätt till
barndomen och rådande forskning kring barns behov har gett förutsättningarna
för planering av den fysiska miljön. I föregående kapital har jag diskuterat hur
utvecklingen av samhällets syn på barndomen har sett ut under 1900-talet. Detta
avsnitt redogör för det svenska stadsbyggandet under samma århundrade, vilket
har en koppling till förändringar i den generella synen på barndom, och bygger
på Boverkets Unga är också medborgare (2000) och Stadsplanering i Sverige (1993) av
Kell Åström.

Livet i stadskärnan har sedan lång tid tillbaka karaktäriserats av trängsel och kon-
kurrens om ytor. De barn som växte upp i innerstaden har, i den mån de haft
möjlighet och tillåtelse till fri lek, varit hänvisade till de utrymmen som erbjudits;
kvartersgårdar, ofta små och mörka, gator och ödetomter. Stadens offentliga
platser och parker var ofta inte till för barn. De var iordningsställda för ordnad
aktivitet med gräsmattor som var förbjudna att beträda.

I slutet av 1800-talet när arbetarstadsdelarna i stadens ytterområden befolkades i
snabb takt kom kritiken mot staden som uppväxtmiljö för barn. Barnen fick ofta
klara sig själva under dagarna. De vistades på samma ytor som de vuxna, med
den spänning och fara som det innebar. Gatan utgjorde det offentliga rummet.
De sociala kontakterna mellan olika åldrar var en naturlig del av livet. Arbetar-
kvarteren sågs från myndighetshåll som en farlig miljö där kriminalitet och sociala
problem växte fram, men den innehöll också stor variation och många möjlighe-
ter till upptäcktsfärder och socialt liv för barnen.

En annan stadsdelsform som lokaliserades till stadens dåvarande ytterområden
var trädgårdsstaden. Denna uppkom i Sverige vid 1900-talets början och karak-
täriserades av låg men tät bebyggelse i lummig miljö. Bostädernas trädgårdar
bidrog med grönska och bebyggelsen var ofta varierad i färgsättning och detalj-
utformning. Bilderna på denna sida visar kvarteret Stopet i Lund, byggt år 1919,
och de Engelska radhusen i Helsingborg byggda ca 1925.

Under slutet av 1800-talet började villasamhällen att byggas, på betryggande av-
stånd från stenstaden men med järnvägen som koppling till denna. De första
områdena som bestod av stora villor med stora tomter var avsedda för de högre
sociala skikten, men med införandet av Egnahemsrörelsen blev enfamiljsvillan
tillgänglig även för den bättre bemedlade arbetarklassen. Barnen fick då egna
trädgårdar att leka i. Dessutom var småhusområdena ofta anpassade till närlig-
gande natur och terräng vilket medförde även andra goda lekområden.
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Industrialismen, som tog fart i Sverige vid 1800-talets mitt, har bidragit med
mycket välstånd. Teknik, bilism, mekanisering m m har dock medfört att barnens
frihet och lekutrymmen har begränsats. De vuxnas omsorg om och rädsla för att
barnen ska komma till skada har dessutom lett till mängder av skyddsåtgärder
och restriktioner.

Gatan fungerade länge som en av stadens viktigaste lekplatser och en mötesplats
för barn och vuxna. I och med bilens framväxt förändrades gatulivet och fot-
gängarna trängdes upp på trottoarerna. Gatan blev direkt olämplig som lekplats
och på 1920-talet började trafikundervisning av barnen. Barnen skulle lära sig att
anpassa sig till bilarna. Redan i slutet av 1800-talet hade de första lekplatserna
inrättats som alternativ till den farliga gatumiljön. Under 20- och 30-talet blev de
för barn specialdesignade miljöerna, lekplatserna, allt vanligare. På lekplatserna
kunde barnen leka skyddade från stadens alla faror. Det var inte enbart trafiken
som utgjorde en risk för barnen i samhället. På 30-talet rapporterades om brister
i den fysiska miljön som bidrog till klämskador, drunkning, fallolyckor m m.

Funktionalismen kom på 20-talet med starka reaktioner mot den kompakta sten-
staden med sina slutna kvarter, som inte uppnådde tidens hygieniska krav, och
önskan om en stad med plats för luft, ljus och grönska. De moderna områdena
bestod av smala lamellhus eller högre punkthus fritt liggande i en naturmiljö,
gärna kuperad. Samspelet med omkringliggande natur gjorde att utbudet av
goda lekmiljöer var stort. Bilden överst på sidan är från Furusundsgatan i Stock-
holm, byggd 1939.

Efterkrigstidens ekonomiska tillväxt och visioner om det moderna samhället
medförde en uppdelning av boende, rekreation och arbete. Bilen skulle vara län-
ken mellan de olika områdena. Nya rymliga bostadsområden kunde lokaliseras
till oanvänd mark långt från tidigare stadskärnor. Bostadsområdena byggdes i
grannskap, tillräckligt stora för att ge underlag till ett eget litet centrum med var-
daglig service som butiker, fritidshem, centraltvätt och barnstuga. Den sociala
aspekten dominerade under 40- och 50-talen och de gemensamma utrymmena
var mycket betydelsefulla. Grannskapet innehöll många ytor för lek, sport-
aktiviteter och rekreation. Tillgången till sociala möten, sportaktiviteter och opå-
verkad naturmark var god inom kort avstånd från bostaden, vilket gynnade bar-
nen. Bilden här intill visar bostadsområdet Rosta i Örebro, byggt 1947-1952.

Under 50-talet påbörjades en omfattande förnyelse av de gamla städerna. Bygg-
nader revs, parker och promenader stensattes och nya platser anlades för att
tillgodose bilens krav på utrymme. Parkerade bilar och bilar i rörelse tog över
miljöer som barnen tidigare utnyttjat till vistelse och lek.[2]

[1]
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Bostadsbyggandet och bostadsplaneringen rationaliserades och tilltog i skala un-
der 60-talet. Tusentals bostäder kunde p g a effektiv prefabricering uppföras i
snabb takt. Den industriella tekniken tog ofta inte hänsyn till terräng och omgi-
vande naturförhållanden. Bostadsområdena blev mycket glesa. Funktions-
uppdelning av marken i från varandra skilda ytor medförde att barnens, såsom
vuxnas, spontana utomhusrörelser begränsades kraftigt. Bostadsmiljöerna blev
storskaliga, monotona och anonyma och utemiljöerna uppmuntrade knappast
barns lek, fantasi och skaparglädje. Grannskapet gällde fortfarande som enhet,
men dimensionen var starkt förstorad jämfört med 50-talets.

Nya metoder för trafikplanering introducerades. Ett stort antal bostadsområ-
dena på 60- och 70-talen byggdes trafikseparerade och deras trafiksystem skulle
följa de nya riktlinjerna för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet, SCAFT-
normen, som upprättades av Statens planverk 1968. Det traditionella kvarteret
omringat av gator ersattes i enlighet med normen av trafikleder, säckgator och
gång- och cykelvägar, skilda från varandra. Barnen fick tillgång till stora ytor nära
hemmet som var helt fria från bilar. Å andra sidan utgjorde trafiklederna, som
samlade trafiken, enorma barriärer som skilde områden för olika funktioner från
varandra. Barnen hade med denna typ av planering god tillgång till ytor nära
hemmet, men svårt att ta sig till andra bostadsområden, verksamhetsområden
osv. Bilden visar ett av de trafikseparerade områdena; Rosengård i Malmö som
byggdes 1970.

På 70-talet blev utemiljön starkt kritiserad av forskarna. De stora flerbostads-
husområdenas friytor beskrevs med hårda och föga smickrande ord: tråkigt,
nerslitet, enformigt, platt, ödsligt, otillgängligt och trafikfarligt. I småhus-
områdena begränsades leken av staket och vuxnas odlingslotter, menade fors-
karna. Tillgången på gemensamma friytor var liten och de som fanns utgjordes
till största del av trafikmiljöer, i och för sig med begränsad trafik (Nyström
2001).

[3]
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Under 60- och 70-talens bostadsbyggande, då stora delar av dagens bostadsbe-
stånd uppfördes, ville man från statligt håll värna om barn och ungdomars till-
gång till en god utomhusmiljö (Bilden visar Grindtorp, Täby, från 1962-63). Man
var medveten om att samhället under tiden för funktionsuppdelning och modern
trafikplanering inte tillät barn och ungdomar att röra sig lika fritt som tidigare och
konstaterade att planerare måste sträva efter att i ny bostadsbebyggelse skapa så
goda förutsättningar som möjligt för barn att vistas och röra sig utomhus på
egen hand. Den totala friytan i ett bostadsområde ville man betrakta som lek-
utrymme. I utredningen Barns utemiljö från 1970 kan man läsa följande:

”Barnens miljö vid sidan av hemmet behöver därför ges nytt innehåll, som ersätter den tidigare
mera osökta kontakten med vuxenvärlden. En stimulerande och för barnets lekar anpassad
utformning av miljön är av stor betydelse för barnens utveckling och bör även ses som ett inslag
i den allmänt förebyggande barn- och ungdomsvården… Dessa utrymmen måste planeras med
hänsyn till de olika krav som varje åldersgrupps aktiviteter ställer t ex i fråga om avstånd från
bostaden, tillsynsbehov, trafikavskildhet, ytstorlek, utformning och utrustning” (SOU 1970:1,
sid 170).

I samma utredning konstateras även att ”samhället har ansvar för att barnen utomhus
kan leka under trygga och stimulerande former”. Med detta som utgångspunkt
sammanställde Socialstyrelsen och Statens Planverk under en tid rekommenda-
tioner för bostadsområdens närmiljöer bl a vad gällde behovet av olika typer av
friytor utifrån barnåldrarnas olika aktionsradier.

1980 inrättades Barnmiljörådet med uppgift att arbeta samlat med lek och säker-
het. Syftet var att inspirera till skapandet av både stimulerande och säkra uppväxt-
miljöer. Under 1980-talet minskade intresset för barns villkor i stadens och
bostadsområdenas utemiljöer, både bland forskare och arkitekter och i den all-
männa debatten. Istället fick barns inflytande en högre status. Barnperspektiv,
medbestämmande och delaktighet i olika grad praktiserades i en rad projekt. På
flera håll fick barn vara med och utforma sin närmiljö i skolan och bostadsom-
rådet.

Under 80-talet avstannade arbetet med framställandet av statliga normer och de
tidigare bidragen försvann. Istället sågs hela bygglagstiftningen över. Plan- och
bygglagen, PBL, inrättades 1987. Lagen medförde en ordentlig nedskärning av
tvingande krav för all byggnation, även utemiljön. De statliga direktiven ersattes
av respektive kommuns rätt att, framförallt genom detaljplanen, bestämma över
vilka utomhuskvaliteter som kommunens invånare ska ha tillgång till (Ericson
1993). Möjligtvis baserades anståndstagandet från normerna även på en reaktion
mot de strikta måttangivelser som normerna angav. Dessa kunde följas utan att

[4]
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någon hänsyn togs till den specifika platsen och utan närmare eftertanke, vilket
kunde leda till utemiljöer av låg kvalitet.

Stadsbyggandet under 1980-talet har karaktäriserats av komplettering och förtät-
ning. Endast ett fåtal nya stora stadsdelar tillkom under detta årtionde. Under
1990-talet påbörjades en återanvändning av markområden i centrala lägen. Tidi-
gare hamnområden, industrimark och bangårdar har förvandlats till attraktiva
bostadsmiljöer med direkt närhet till stadscentran och ofta någon typ av vatten-
kontakt. De senaste tillskotten bland bostadsområden i sjönära lägen har av barn-
forskare kritiserats för att vara stela och alltför prydliga ”vuxenmiljöer”. Gatorna
och rummen mellan husen är estetiskt tilltalande och välstrukturerade. De lämpar
sig väl för stilla betraktande och invånarna visar stolt upp sin stadsdel för besö-
kande. Det offentliga rummet består av enbart framsida, någon baksida som
tillåts vara lite stökig och oplanerad, vilket har visat sig vara stimulerande och
utvecklande för barnet, finns inte. Betydelsen av tillgång till platser där barnen
själva kan skapa sina egna lekmiljöer diskuteras vidare i avsnittet Barns utveckling i
utemiljön.

PlaPlaPlaPlaPlatser för bartser för bartser för bartser för bartser för barnnnnn

Särskilda platser skapade för barn, mer eller mindre avskilda från den övriga
utemiljön, har en relativt kort historia i vårt samhälle. Exempel på sådana platser,
som finns idag, är lekplatsen, skolgården och daghemsgården. Dessa ”barn-
platser” har planerats och gestaltats av vuxna och under perioder i större ut-
sträckning tillgodosett vuxnas kontrollbehov än barnens behov av lek och ut-
veckling. Man har eftersträvat platser som är enkla att sköta, säkra och lätta att
övervaka. Tankar kring hur, ur barnets perspektiv, goda lekvärden skapas har
ofta saknats eller prioriterats lågt.

Samhällets tankar kring skolgården genom tiderna har fångats upp av Gunilla
Lindholm i ”Skolgården – vuxnas bilder, barnets miljö” (1995). För att reda ut hur
dessa idéer har sett ut har hon studerat statliga rekommendationer och anvis-
ningar för byggandet av skolanläggningar. Enligt henne har det sedan 1920-talet
pågått en utformningsinriktning av skolgårdarna från att tillgodose vuxnas krav
på kontroll till att tillgodose barnens behov av utrymme och rörelsefrihet. Da-
gens projektörer försöker förutom att tillgodose barnens behov i utemiljön även
ge skolan en egen identitet och därigenom få barnet att känna stolthet över sin
skola.

De statliga anvisningarna om skolgårdar kan delas in i tre perioder som skiljer sig
från varandra vad gäller uppfattningen om gestaltning, användning och helhets-
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karaktär. Troligen följde även den allmänna uppfattningen samma förlopp, men
verkligheten har av olika skäl sett annorlunda ut.

 1865 – 1920. Rekommendationer från denna period följer tidens rådande
ideal för trädgårds- och byggnadskonst. Kopplingen mellan byggnad och
omgivning var starkt betonat, men själva skolverksamheten satte ingen prä-
gel på utemiljön. Omgivningen påminde om den tidens hemträdgårdar och
trädgårdsskötsel praktiserades i undervisningen. På rasterna skulle barnen
leka på den öppna planen framför skolhuset.

 1944 – 1955. Skolhusets omgivning gick från trädgård till skolgård. An-
visningarna var modernistiska, då funktionerna fick styra över skolgårdens
utformning. Lekplanen skiljs från byggnaden med hjälp av planterade ytor.
Funktions- och skötselkrav var viktigare än arkitektur. Skolgården skulle an-
vändas till idrott och lek på asfalterade planer.

 1979 – 1995. Skolgården skulle ha en helhetskaraktär av miljö för barn,
som en pedagogisk resurs med möjlighet till användning även utanför skol-
verksamheten. Variation och helhet påtalades. Skolgårdens koppling till om-
givande mark och bevarandet av naturmark inom tomten blev viktig.

Ett annat typiskt exempel på vad man kan kalla en barnmiljö är lekplatsen, som
har fått stort genomslag i vårt samhälle. En av de största anledningarna till att
lekplatser infördes som miljöer särskilt anpassade för barn var att barnen ansågs
slita på stadens parker. Detta ville man slippa i och med upprättandet av lekplat-
ser.

I början av 1800-talet fanns inte direkt några tankar på barn i utformningen av
nya miljöer. Alltså skapades inte heller några speciella utrymmen för barns lek.
Men i slutet av århundradet började, som jag tidigare nämnt, en del offentliga
lekplatser dyka upp som alternativ till den farliga gatumiljön, som tidigare fung-
erat som lekmiljö. År 1902 uppkom de första lekplatserna i Stockholm och un-
der 30-talet startade organiserade lekparksverksamheter med anställda lekledare,
s k ”parktanter”. I början av 60-talet fanns 102 lekparker i Stockholm, flera med
lekledare. Jämförd med lekplatsen är lekparken större och mer välutrustad.
Stockholm blev en föregångare för parkleken som blev uppskattad runt om i
Europa. Från början var det fostrande inslaget i parkleken mycket betydelsefullt.
Man ville få barnen att vara rädda om parkmiljöerna. Ambitionerna för parklek-
verksamheten var stora och man menade att den hade en stor uppgift i barns
utveckling.
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Personaltillgången sågs som en mycket viktig fråga i utvecklingen av lekparkerna
under 40- och 50-talen. Barnen behövde handledning och stimulans från vuxna
eftersom deras egen förmåga var begränsad, menade man. Säkerheten på lek-
platserna har i Sverige varit mycket betydelsefull, mer än i andra länder så som
Danmark och England. Behovet av mera spännande lekplatser uppmärksamma-
des för första gången 1967 i Vår bostads artikel: ”Spänning eller säkerhet?”. Idag är
lekplatsexperterna helt ense om att lekplatser också måste bidra med spänning
för barnet. Under den senare delen av 60-talet talade man också om lekmiljön
för alla barn, i olika delar av staden och inte enbart för de fattiga, vilket den varit
i början av seklet.

Efter inspiration från Danmark etablerades i slutet av 40-talet den första bygg-
lekplatsen i Stockholm. Detta var en ny typ av lekplats som skulle ge möjlighet till
en friare lek och fritt skapande under vuxna ledares översyn. Många människor
var mycket kritiska till bygglekplatsen. De ansåg att denna lekplatstyp uppma-
nade till primitiva beteenden och uppfattade den som en provokation. Bygg-
lekplatserna blev aldrig särskilt populära bland vuxna, men de påvisade ett nytt
sätt att tänka vad gäller lekplatser; att platser för barns lek inte måste vara välord-
nade och prydliga.

Lekplatser i bostadsområden uppkom på 50-talet, när det stora folkhemsbygget
satte fart. Detta var också tiden för lekredskapens födelse. Rutschkanor, sand-
lådor, gungor och klätterställningar växte upp som prefabricerade svampar ur
jorden.

Utredningar om barns utemiljö på 70-talet ifrågasatte lekplatsens betydelse. Man
menade att det var omöjligt och inte heller önskvärt att kontrollera och inhägna
barnens lek. Istället borde hela utemiljön utformas så att den fungerar för lek.
Barnen skulle inte styras till ytor som var avsatta enbart för lek, dvs lekplatser.
Bostadsområdenas brist på möjligheter till skapande lek kritiserades mycket hårt.
Man upptäckte att lekmiljön främst bestod av fasta lekföremål med tidigare
uttänkt användning. Kottar, stenar, sand, vatten, lera och andra lösa föremål som
kan användas till lite av varje, där enbart fantasi och skapandeglädje sätter gränser,
var det ont om. När inte den praktiska möjligheten att kunna skapa något nytt av
olika föremål och naturelement finns hämmas barnets utveckling av problemlös-
ning och kreativitet (Grahn et al 1997).

Trots allt såg forskare, pedagoger och politiker en mängd viktiga funktioner hos
lekplatsen och lekparken. Dessa var, enligt dem, goda miljöer för fysisk träning,
demokratisk fostran, som förebyggande barn- och ungdomsvård och pedago-
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giska på många sätt och vis. De var också miljöer som kunde kompensera barnen
för brister i stadsmiljön.

Under 70-talet handlade de förhärskande ambitionerna om att utveckla hela bo-
stadsområden eller grannskap till pedagogiska miljöer där den fysiska och sociala
miljön planerades för att ge barnet så goda uppväxtbetingelser som möjligt. Tron
på rationell planering och de professionellas kompetens var stor. Att tillfråga
barnen var ännu inte aktuellt. Lekmiljörådet gjorde 1977 en omfattande studie av
lekplatser och deras användning i ”Lek, lekplatser och lekredskap”. Ett betydelsefullt
resultat av undersökningen var att lekredskapen användes mycket lite i förhål-
lande till det stora antal barn som strömmade igenom lekplatsen. Vissa redskap
användes inte alls, medan gungor, sandlådor och rutschkanor var mycket popu-
lära på många ställen. Författaren Eva Norén-Björn beskriver i utredningen sin
syn på de prefabricerade lekredskapen och planerarnas barnkunskap:

”Tyvärr är det ofta så att lekredskapen sätts in som en slutlig fas i planeringen för att ge en
illusion av att man räknat med och tänkt på barnen. När man ser hur lekredskapen missbru-
kas och sätts ut i långa enformiga rader totalt utan sammanhang med miljön i övrigt, kan man
inte undgå att betrakta dem som monument över hur lite planerare och andra makthavare vet
om hur barn fungerar” (Norén-Björn 1977:15, citerad i Boverkets Unga är också
medborgare (2000) sid 55).

Under 1990-talets början tappade myndigheterna intresset för barns lek och
Sverige trädde in i en ekonomisk kris. Flera lekparker i många av landets städer
lades ner. I slutet av 1990-talet blev säkerhet den viktigaste frågan i lekplats-
sammanhang. En ny svensk standard för lekplatsers utformning ur säkerhetssyn-
punkt dök upp. Den nya fokuseringen på säkerhet ledde till att flera lekplatser
som ansågs farliga lades ner. Andra lekplatser har påkostats med enorma sum-
mor för upprustning till den nivå som standarden förespråkar (Nilsson 2002).
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BARN OCH SAMHÄLLSPLANERING

För att platserna i en stad ska passa invånarnas behov har människor rätt att lämna
sina synpunkter i planeringsskedet. I Plan- och bygglagen finns det regler för
medborgarnas inflytande i planprocessen. Alla medborgare, vuxna som barn,
behandlas lika i lagen och har rätt att lämna sina synpunkter i samrådsskedet. Men
dagens formella processer passar barnet, av förklarliga skäl, dåligt.

BarBarBarBarBar nknknknknkonononononvvvvventionenentionenentionenentionenentionen

FN:s barnkonvention antogs 1989 och började gälla i Sverige 1990. Världens
barn fick då en egen internationell överenskommelse till skydd för sina mänskliga
rättigheter. Konventionen har undertecknats av stat efter stat och idag har alla
stater utom USA och Somalia anslutit sig. Barn är, enligt konventionen, alla män-
niskor under 18 års ålder. Barnkonventionens fyra grundprinciper utgör basen
för hur de andra artiklarna ska tillämpas. Dessa fyra är: principen om barnets rätt
att inte diskrimineras, principen om barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgär-
der som rör barn, principen om barnets rätt till liv och utveckling samt principen
om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter och få dem respekterade.

Framförallt två av Barnkonventionens artiklar är av betydelse i den fysiska plane-
ringen. Artikel 3 säger att barnets bästa alltid ska komma i det främsta rummet
och artikel 12 att alla barn har rätt att utrycka sin mening i frågor som berör
barnet självt. Detta gäller naturligtvis inom skolan, socialtjänsten och
omvårdnaden där barnet blir direkt påverkat, men även i frågor som indirekt
påverkar barnet t ex, den byggda miljön; stadsplanering, trafikplanering och bo-
stadsbyggande.

För att Barnkonventionen ska genomföras i en kommun krävs ett politiskt ställ-
ningstagande. Det krävs engagemang och en stark politisk vilja. En samordnare
som jobbar med alla nämnder och förvaltningar, samordnar och övervakar ar-
betet kan behövas. Samarbetet över förvaltningsgränserna är viktigt. Som ett ex-
empel på att flera kommuner har påbörjat sitt arbete för att implementera
Barnkonventionen kan Lunds kommun nämnas där kommunfullmäktige tagit
beslut om att Barnkonventionen ska gälla i kommunen och genomsyra alla
förvaltningars arbete. Konsekvenser för barnen ska redovisas vid varje beslut
som tas och metoder ska utvecklas inom alla nämnder för barns och ungas infly-
tande. Även andra kommuner har påbörjat arbetet med att implementera
Barnkonventionen i sin verksamhet. T ex börjar Barnkonsekvensanalyser, som
påvisar vilka följder en förändring i den fysiska miljön får för barnet, dyka upp.
På flera håll har man börjat arbeta med checklistor, ett dokument som vid varje
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beslut som tas ska säkra att barnens bästa har kommit i det främsta rummet vid
frågor som rör barn och att barnen själva blivit tillfrågade.

Sedan 1993 finns i Sverige en särskild myndighet som har till uppgift att bevaka
barns och ungdomars intressen och rättigheter; Barnombudsmannen. Denna
myndighet ska se till att lagar och deras tillämpning stämmer överens med Sveri-
ges åtaganden enligt Barnkonventionen samt öka kunskapen och medvetenheten
om konventionen hos beslutsfattare på olika nivåer.

BarBarBarBarBar npernpernpernpernper spektispektispektispektispektivvvvv

”Barnperspektiv” är ett begrepp som har blivit betydelsefullt i och med Barn-
konventionens antagande. Under de senaste åren har detta ord börjat användas
alltmer inom olika områden, såsom planering och barnomsorg. Det är ett svårt
begrepp som många gånger används felaktigt. I grunden handlar ett barn-
perspektiv om hur barnen med egna ögon ser på sin tillvaro och sin omvärld.
Om man aktivt vill ha med ett barnperspektiv i planeringsprocessen är det viktigt
att vara medveten om vissa grundläggande skillnader mellan barnets perspektiv
och den vuxnes.

Barnens och de vuxnas relation till utemiljön skiljer sig från varandra på många
sätt. Enligt Gunilla Lindholm (1995) är vuxnas markanvändning målrelaterad och
indelningen av marken styrs av dess skilda förutsättningar för olika typer av nytt-
jande; odling, bostäder, skogsbruk o s v. Barnets användande av marken är icke-
målrelaterat. För barnet är den aktivitet som kan utföras på platsen det centrala.
Det finns en nära koppling mellan barnets aktivitet och den miljö som nyttjas.
Aktiviteten och platsen formar varandra. Barnets markanvändning handlar inte
enbart om hur de använder marken utan också om att inspireras av omgivningen.

Detta synsätt återkommer även Lieberg & Kylin (2001) till i sin jämförelse mellan
”planerarperspektiv” och ”barnperspektiv”. Medan de vuxna i studien beskrev
en plats utifrån dess karaktär, t ex vild och variationsrik, pratade barnen om vad
de kunde göra på platsen. Lieberg & Kylin upptäckte även att vuxna talar om
platser med generella termer och på en övergripande skala. För barnen var istället
detaljer och enskilda platser viktiga. Lieberg & Kylin hänvisar till Wendy Tittmans
studier och menar att barn läser av platsers helhet genom att studera små element
som de ser som betydelsefulla.

Att aktiviteter är mycket viktigt för barn i mellanstadieåldern kunde man också se
på Hyresgästföreningens utställning Tryggt och trivsamt som visades i Malmö
från den 6 november 2002 – den 31 januari 2003. Föreningen hade gått ut och
frågat barn i årskurs 4-6 från området Kroksbäck hur de skulle vilja förändra
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utemiljön kring sin skola och i sitt bostadsområde. Många av barnens inlämnade
förslag innehöll aktivitetsplatser t ex gokart-bana och pulkabacke. Bilden visar en
detalj ur en av barnens modeller. Ansvarig för projektet var Anna Persson på
Hyresgästföreningen.

Det finns även andra saker som pekar på att barn och vuxna har olika syn på den
fysiska miljön. När vuxna beskriver miljöns karaktär använder de gärna estetiska
termer, t ex en vacker utsikt. Barn beskriver sällan miljöer utifrån estetiska värden.
Hart (1979) kom i sina studier fram till att det var framförallt de äldre barnen
som beskrev t ex en utsikt eller en byggnads visuella kvaliteter. Detta gjordes då
på liknande sätt som vuxna gör och med vuxnas språktermer.

Kommunikationen mellan barn och vuxna kan ibland vara komplicerad. Det kan
vara svårt att upptäcka vad barn egentligen vet, tycker och tänker. Kan man vara
säker på att inte misstolka barnet? I Rasmussons tolkning (1998) av Fine &
Sandstrom sägs att barn har en hemlig värld som de sällan ger vuxna personer
tillträde till. De rättar sina berättelser efter vad de tror att de vuxna vill höra och
svarar på ett sätt som inte avslöjar deras hemligheter. Rasmusson menar att det
faktum att alla vuxna själva varit barn både underlättar och försvårar vår för-
måga att leva oss in i barns värld. Vi tror att vi förstår men hindras av vårt
vuxencentrerade sätt att tänka. När vuxna inte förstår vad barn menar är det lätt
att avfärda ämnet som oväsentligt. Samtidigt har vi alltid barndomen någonstans
inom oss. Enligt Rasmussons tolkning (1998) påstår Clarence Craaford att barn-
domen hela tiden kommer tillbaka i våra vuxna liv. Trots detta har vi lämnat
barndomen bakom oss och kan aldrig nå den igen. Men vi kan fantisera och
minnas och genom detta kanske lära oss något om oss själva.

De tydliga fysiska skillnaderna mellan barn och vuxna är något som inte diskute-
ras särskilt mycket i barnperspektivsammanhang. Barn upplever omvärlden på
ett annat sätt än vuxna också för att de är små till växten. De har helt andra
rörelsemönster än vuxna och kan utnyttja mycket små utrymmen, t ex inne i
buskar och längs smala passager. P g a att deras ögon befinner sig på en mycket
lägre höjd ser de omgivningen ur ett annat perspektiv.

Arkitekter och samhällsplanerare pratar emellanåt om att skapa miljöer för alla
människor utan att lyfta upp någon grupp som mer betydelsefull än någon annan.
Detta arbetssätt kan, enligt min mening, tyvärr resultera i att ingen hänsyn tas till
barnen och deras behov. När vuxna beslutar i frågor utan att tillfråga barnen kan
följden bli att enbart de vuxnas intressen tas till vara. Beslutsfattare och planerare
måste vara medvetna om att barnens intressen emellanåt skiljer sig från vuxnas
samt att barn ser omvärlden på ett annat sätt än vuxna. Förutom att de är små har
utemiljön andra värden för barn än för vuxna. Det som vuxna uppskattar i ter-

[5]
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mer av vackert och välskött, kan för barnen te sig tråkigt och föga stimulerande.
De koncentrerar sig istället på detaljer och aktiviteter. En plats bedöms utifrån
om man kan utnyttja den till intressanta aktiviteter eller ej. Det är viktigt att an-
vända sig av barnens egna synpunkter i gestaltning av den yttre miljön, att sätta sig
in i och försöka förstå barnens perspektiv. Extra viktigt är detta i närheten av
institutioner och bostäder där vi vet att barn tillbringar mycket tid.

Inf lytandeInf lytandeInf lytandeInf lytandeInf lytande

Dagens planering handlar till stor del om demokratiska processer, om med-
borgarinflytande och delaktighet. PBL reglerar att alla större samhällsföränd-
ringar grundar sig på medborgarnas intressen. Barn utgör en brukargrupp som
naturligtvis omfattas av PBL, men som sällan har haft möjlighet att aktivt delta i
planeringsprocessen. De traditionella metoderna för t ex samrådsmöten, där de
demokratiska processerna praktiseras, passar inte de flesta barns uttryckssätt. Det
har visat sig vara svårt att fånga upp barn och ungas synpunkter på detta sätt.
Medelåldern är ofta hög och andelen män övervägande bland mötesdeltagarna.
För att barnen på ett naturligt och aktivt sätt ska kunna delta i den kommunala
planprocessen måste nya metoder som är anpassade till barnens behov utvecklas.
En utgångspunkt för att barn ska kunna vara med och påverka är att deras syn-
punkter tas på allvar och behandlas med lika stor respekt som andra medborga-
res. En öppen och fungerande dialog mellan barn och vuxna utgör stommen för
medinflytandet. Att arbeta med ett barninflytande betyder att vi måste se barnet
som ett aktivt subjekt som ges möjlighet att påverka i den kommunala plane-
ringen. Barn och ungas kunskaper och erfarenheter måste ses som en resurs som
kan leda till bättre beslut och större demokrati. Samtidigt innebär barninflytande
att vi ser barnet som ett objekt då vuxna måste ansvara för att barnets bästa
tillgodoses i de frågor som rör barn.

Det är viktigt att skilja på inflytande och makt. Makten att ta beslut i plan-
processen ligger på de folkvalda kommunalpolitikerna. Denna makt kommer
inte, och bör inte heller, läggas ut på barn och unga. Men barnen kan ha inflytande
i olika grad i processen fram till dess att beslutet tas. Hur mycket ansvar som ska
läggas på barnen kan vara svårt att avgöra. Alltför mycket ansvar kan vara lika
skadligt som alltför lite. Barn och ungdomar bör medverka framför allt där de
har kompetens och där ett lagom stort ansvar kan läggas på dem. Barnen är
experter på sina vardagsmiljöer. Det är inom detta område som de bör bli tillfrå-
gade.

Sherry Arnstein (1969) demonstrerar olika grader av inflytande i en ”delaktighets-
stege”, bestående av 8 stegpinnar. Modellen är teoretisk och en förenkling av
verkligheten, som kan innehålla en mängd mellantrappsteg, men kan ändå tydlig-
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göra förhållanden och motverka skendemokrati. De två nedersta pinnarna,
”manipulation” och ”sysselsättningsterapi”, utgör en viss grad av medverkan
men innebär inte att barnen är aktivt delaktiga i processen. Barnen utnyttjas som
medhjälpare i enkla sysslor eller som PR-redskap till fördel för de reella maktha-
varna. Stegens följande tre pinnar, ”information”, ”konsultation” och ”legitime-
ring”, är olika typer av medinflytande. Att informera invånarna och ta reda på
deras åsikter är betydelsefulla steg mot verkligt inflytande, men i de fall detta sker
alltför sent och där medborgarnas synpunkter inte tas tillvara handlar det om
något annat än delaktighet. Termen ”legitimering” står för de fall då det finns
representation från medborgarna men makthavarna ser till att denna inte hotar
den traditionella maktstrukturen. Detta kan förekomma t ex då barn är represen-
terade i råd och styrelser. Det är viktigt att barn och vuxna har de kunskaper och
erfarenheter som behövs i den samrådsteknik som väljs för att medinflytandet
ska bli verkligt. ”Kompanjonskap”, följande pinne på stegen, innebär att makten
är omfördelad genom förhandlingar mellan medborgare, ofta genom aktions-
grupper, och makthavare. Vid nästa steg, ”delegerad makt”, har invånarna blivit
medbestämmande i en begränsad fråga. ”Medborgarkontroll”, som utgör det
allra högsta steget, betyder att medborgarna på egen hand leder eller ansvarar för
vissa delar i processen.

En hel del projekt under de senaste åren har haft barns och ungas perspektiv och
delaktighet i fokus. Flera projekt har behandlat upprustning av skolgårdar och
lekplatser. Andra har handlat om att få barnen att se sin stad med andra ögon och
börja fundera över varför den ser ut som den gör. I projekten har en rad olika
metoder använts för att kommunicera med barnen. I arbetet med en ny över-
siktsplan för Åhus engagerade Kristianstad kommun, med intresserade lärares
hjälp, barn och unga från förskolenivå upp till klass 8 i visionsarbetet. Uppgiften
var att föreställa sig hur Åhus skulle kunna se ut år 2024 och redovisa sina visioner
inför andra. Det ritades, fotograferades, byggdes modeller och berättades under
arbetets gång. Slutligen presenterade barnen materialet för kompisar, föräldrar,
kommunala tjänstemän och politiker. Ansvarig för projektet har Anders Bengts-
son på stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun varit (Sellers & Lindberg
2002). I andra projekt har man använt sig av barnintervjuer med rundvandringar
som metod. Denna metod har visat sig fungera bra för att lokalisera platser som
barn uppskattar högt för fysisk aktivitet och utforskning. Barnen blir intervjuade
och får berätta om sina miljöer och vad de brukar göra när de vistas utomhus.
Därefter blir intervjuaren guidad runt bland dessa miljöer av en eller två barn i
taget. Om man vill fånga upp barns åsikter på ett bra och grundligt sätt är det
viktigt att man använder sig av flera olika metoder. Genom att barnen får an-
vända flera uttryckssätt, ord, bild, text mm, har man större möjlighet att få en
heltäckande bild. Särskilt betydande är denna blandning för de små barnen som
ännu har svårt att uttrycka sig verbalt.
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Att arbeta med barninflytande i den fysiska planeringen sker inte av sig självt. För
att lyckas nå fram till ett bra och användbart resultat krävs medvetenhet, erfaren-
het, förberedelse och tid. För att i planeringsprocessen låta barnen delta på ett
aktivt sätt krävs att politiker och tjänstemän vågar vara kreativa och vågar prova
otraditionella metoder. Graden av inflytande måste också vara tillfredställande
för både medverkande barn, tjänstemän och beslutsfattare. Överlag behöver tjäns-
temän och politiker skaffa sig mer kunskap om barn och deras behov, vilket jag
hoppas att denna studie till viss del kan bidra med. Men det är svårt att skapa en
god barnmiljö utan att fråga barnen. Betydelsefullt blir att kombinera baskunskap
om barns utveckling och barnens egna åsikter. I denna studie har jag enbart indi-
rekt använt mig av ett barnperspektiv genom att ta del av forskningsresultat samt
studera olika projekt där barnens egna värderingar har varit centrala. I del 3, Barn
i Lomma Hamn, resonerar jag kring hur barninflytande skulle kunna utvecklas i
Lomma Hamn.



KUNSKAPSINVENTERING 3 1

Uppväxtmiljön har stor betydelse för hur man formas som individ och på vilket
sätt man förhåller sig till olika platser och personer senare i livet. Flera forskare
visar att upplevelser i utemiljön, tidigt i livet och på olika sätt, är betydelsefulla för
vår utveckling och förståelse av omvärlden och oss själva. Den yttre miljön har en
viktig roll i barnets utvecklingsprocess, för barnets hälsa och välbefinnande och
för en spännande och upplevelserik vardag. Vilka delar av utemiljön som barn
använder har ingen direkt koppling till i vilka miljöer de trivs. Barn leker där de
befinner sig och använder miljön så gott det går i sin strävan mot att lära sig nya
saker. Finns inte den spännande och stimulerande miljön som barnet efterfrågar
tillräckligt nära hemmet betyder det inte att barnet tar sig längre från hemmet,
utan att han/hon istället nöjer sig med den torftiga miljön som finns till hands
eller kanske istället väljer att vistas inomhus framför tv:n. En god utemiljö nära
hemmet är viktig framförallt för barn upp till 5 års ålder vars rörelsesfär är ytterst
begränsad.

Barn använder den fysiska miljön på andra sätt än vuxna. Även barn i olika åldrar,
med olika social och kulturell bakgrund och av olika kön upplever och utnyttjar
utemiljön på olika sätt. Därför kan det ibland uppstå konkurrens mellan barn,
ungdomar och vuxna. Här nedan beskriver jag kortfattat hur barnens användning
av miljön generellt ser ut i olika åldrar. Denna del är baserad på Boverkets Unga är
också medborgare (2000) samt Nic Nilssons artikel Barnmiljö på 2000-talet (2001). I
takt med att barnen utvecklas och blir mer och mer självständiga förändras deras
behov av utemiljön. Deras aktionsradie och självständighet ökar. Naturligtvis är
de siffror och påståenden som jag nämner här mycket generella och individuella
avvikelser förekommer.

För de små barnen, 0 – 5 år, är området precis utanför bostadens entré mycket
betydelsefullt. De behöver en innehållsrik och stimulerande, trygg och hemtrevlig
miljö, som är inbjudande även för vuxna. Närheten till vuxna är central för bar-
nen. För de små barnen är leken grunden till allt. Den fysiska och sociala miljön
binds samman genom leken. I leken utforskar de hela tiden sin omgivning och
försöker förstå den. För ett litet barn är allt nytt och spännande. Med sinnena,
kroppen och tanken bearbetas intrycken om och om igen. För att förstå den
fysiska miljön relaterar barnet till sin egen kropp. Eftersom barnet är litet skiljer
sig dess upplevelser av storlek och avstånd avsevärt från vuxnas. Typiskt för de
små barnen är att de använder en mängd olika uttrycksmedel. De kommunicerar
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med sin omgivning med hela kroppen genom dans, sång, gester, genom att skapa
och låtsas, genom att rita, måla och bygga. I takt med att barnet växer och ut-
vecklas blir uttrycken mer och mer specialiserade och i vår kultur övergår de
genom inlärning mot tal- och skriftspråket.

De minsta barnen i denna åldersgrupp, 1-3 år, har en aktionsradie på ca 50 m.
Barn i denna ålder tycker om att betrakta andra människor, de håller på att ut-
veckla den motoriska förmågan och deras intresse för omgivningen ökar. Fram
till ca 2 års ålder är övningsleken den lekform som barnet tillämpar. Denna kän-
netecknas av ideliga upprepningar av omvärldens tal och rörelser. Från 2 års ålder
upp till ca 7 år kommer förutom övningsleken också fantasileken, låtsasleken, in i
bilden. Barn i åldern 3-6 år utvecklar sin motorik och uppfattningsförmåga i
snabb takt. Leken med barn i deras egen ålder är av stor betydelse. Aktionsradien
ökar till 100 m, men de vistas enbart kortare stunder utom hör- och synhåll.
Skapandeglädje och nyfikenhet är betydande i denna ålder och barnens intresse
för nya saker ökar. De tycker om att skapa med t ex sand och lera och deras lekar
består av flera olika typer; fantasilek, fysisk lek och uttrycksfull lek. Dessutom
ökar deras oberoende och självständighet i ensam lek och i lek tillsammans med
andra, men de har ibland behov av medling från en vuxen person. Deras behov,
vad gäller utemiljön, består av gemensamma områden och naturrekreation. Plat-
ser där man kan klättra och bygga och som är intressanta att utforska. De har
behov av att påverka och sätta prägel på sin miljö.

Barn i åldern 6-12 år börjar lösgöra sig från vuxnas stöd och ledning. Både i
tänkande och handling testar de gränser och försöker hitta sig själva. Denna pe-
riod är viktig i utvecklingen till en självständig, kreativ och ansvarsfull individ. De
vill ta eget ansvar, testa sin självständighet men behöver samtidigt ha en ansvarsta-
gande vuxen att luta sig mot emellanåt. Från ca 8 års ålder upp till 11 år är en ny
lekform betydelsefull för barnet. Den kallas för regellek och fungerar som en
socialisationsprocess. Barnen leker i större grupper och gärna på platser där man
tvingas följa vissa regler. Genom leken lär barnet gradvis känna den yttre världen.
Utveckling av relationer till jämngamla kompisar är mycket viktigt för barn i
dessa åldrar. Barnen utvecklar sin sociala förmåga genom att leka och umgås
med andra barn. De lär sig att sätta sig in i andra människors situation. Barn i
denna ålder måste få möjlighet att undersöka och upptäcka omvärlden och sig
själva. De leker mycket utomhus i bostadens närhet och börjar alltmer röra sig
ute på egen hand. Miljön nära bostaden måste kunna erbjuda utrymmen för
social aktivitet, som kurragömma och andra lekar i grupp. De yngre barnen inom
denna åldersgrupp håller sig oftast inom ropavstånd från någon vuxen som ser
till dem. Samtidigt utvecklar de förmågan att ta sig på egen hand till skolan,
kompisar, lekplatser o s v. Trafiken spelar en särskilt stor roll för barnens möjlig-
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heter att röra sig fritt. Barn i denna ålder behöver framför allt kunna cykla säkert
i området kring sin bostad och i stadsdelen, till kompisar, skola m m.

När man pratar om barnet och barnets utveckling kommer man genast in på
leken som är central i barnets vardag. Leken och dess betydelse för barnet har
studerats intensivt sedan slutet av 1800-talet. Forskare har närmat sig leken från
olika perspektiv och med rådande tidsanda som grund. En mängd förklarings-
modeller har uppkommit. De flesta forskare är överens om att leken har avgö-
rande betydelse för barnets utveckling. Men det finns även de som protesterar
mot det sätt som forskningen har framhållit lekens utvecklingsfrämjande egen-
skaper och menar att leken bör ses som ett ändamålslöst tillstånd, en aktion utan
mål. Att människan leker för att leka (Grahn et al 1997). Enligt flera forskare är
leken barnets sätt att utveckla och ”utbilda” sig. Utomhusleken har särskilt stor
betydelse då utemiljön erbjuder helt andra förutsättningar än inomhusmiljön vad
gäller utrymme och sinnesupplevelser.

Den lekform som har fått mest uppmärksamhet inom den pedagogiska och
psykologiska forskningen är fantasileken, låtsasleken. Fantasileken framhålls också
som den mest betydelsefulla för barns utveckling eftersom den möjliggör situa-
tioner som hjälper barnet att utveckla grundläggande förmågor och kunskaper.
Fantasilekar är alla typer av lekar där barnet använder sin kreativitet för att ge
föremål och miljöer ett annat användningssätt och en annan innebörd än den
reella. En träbit blir ett svärd, en kotte en ko osv. Exempel på fantasileker är
”mamma-pappa-barn” och att ”leka affär”. I fantasileken utvecklar barnet den
verbala förmågan. Ordet införlivas i leken på ett naturligt sätt. Leken förändras
med barnets utveckling från att ha varit handlingsbunden till att bli mer och mer
verbal, då barnet med hjälp av ord bestämmer tema för leken. Den sociala och
kommunikativa förmågan kan också utvecklas genom leken. För fantasileken
krävs ett samförstånd och en ömsesidighet mellan lekdeltagarna. Grahn et al (1997)
åberopar Gregory Bateson och menar att denna sk metakommunikation är det
viktigaste barnet kan träna i lekarna. För att kunna fungera i ett socialt samman-
hang är det nödvändigt att behärska de underliggande budskap och signaler som
människor, genom bl a kroppsspråket, ger varandra och som ofta inte överens-
stämmer med vad som uttalas. För att fantasileken ska kunna utvecklas till något
positivt krävs tid, utrymme och möjlighet till ostördhet. För de mindre barnen
som ännu inte kommit så långt i den verbala utvecklingen är tillgången till föremål
som kan symbolisera flera saker i leken viktig.

Människan utvecklas genom livets alla skeden men grunden till utveckling ligger
ändå i det lilla barnets enorma kapacitet. För att kunna utveckla sina resurser fullt
ut behöver barnet en omgivning som främjar detta. En omgivning som underlät-
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tar för möten mellan människor, som stimulerar alla barnets sinnen, lockar till
upptäcktsfärder och som främjar den motoriska utvecklingen. Naturmiljöer har
av sjukgymnaster, förskolelärare, pedagoger, lärare osv betraktats som betydel-
sefulla för välbefinnande i allmänhet och för utveckling på olika områden: kognitivt,
verbalt, motoriskt, socialt och emotionellt. Vissa skolor har tagit detta till sig och
bedriver en stor del av sin verksamhet utomhus. ”Naturmiljön” skiljs i detta sam-
manhang från de av människan konstruerade miljöerna, inomhusmiljöer, lekplat-
ser eller tillrättalagda utomhusmiljöer, där det växande har en underordnad roll.

I den fortsatta diskussionen om barnets utveckling kopplat till utemiljön har jag
valt fyra ingångar: det fysiska, det individuella, det sociala och det intellektuella. Dessa fyra
representerar de teman som jag anser att barnets utveckling, mycket förenklat,
kan delas in under. Dessa delar hänger tätt samman och är ibland svåra att åtskilja.
Avsnittet är baserat på forskningslitteratur. Forskare inom skilda vetenskapliga
områden, sociologi, sjukvård, miljöpsykologi osv, har haft olika infallsvinklar i
sina studier av barnets förhållande till den fysiska miljön.
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DET FYSISKA

Kroppens samspel med den fysiska miljön är grunden i barnets utveckling av den
kroppsliga förmågan. För att kunna lära känna sin kropp och utveckla sin styrka,
smidighet, balans och motorik behöver barnet ha tillgång till en miljö som ger
utrymme för olika fysiska övningar. Platsen måste också stimulera barnet till att
på olika sätt arbeta med sin kropp. Utemiljön har en betydelsefull uppgift i bar-
nets fysiska utveckling. Platser inomhus har ofta inte samma förutsättningar med
jämna golvytor och större begränsningar av utrymme (Grahn et al 1997).

Grahn et al (1997) hänvisar till Larsson, Nordlund & Rolander som 1991 upp-
märksammade att svenska skolbarns motorik blir sämre och sämre. De antog att
detta beror på att barn rör sig för lite utomhus. Det råder inga tvivel om att den
fysiska miljön utgör basen i den motoriska utvecklingen. Grahn et al (1997) åbe-
ropar Gun Sandborgh och framhåller vikten av att barnets rörelseträning innehål-
ler rikligt med grovmotoriska moment för att tillgodose det fysiologiska kravet
och ge barnet en god kondition. De hävdar att utemiljön ger de bästa möjlighe-
terna till grovmotoriska aktiviteter, p g a att man utomhus kan finna tillräckligt
med utrymme och en mängd utmaningar som kroppen måste klara av, t ex ojämn-
heter i marken. Den grovmotoriska utvecklingen leder till att barnen får mer
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muskler och bättre balans. Ett välutvecklat balanssinne krävs även för att kunna
sitta stilla. I tolkning av Hangard Rasmussen säger Grahn et al (1997) att den vilda
leken, med mer kaotiska och störande inslag, är lika viktig som den ordnade
fantasileken. Den vilda leken är ofta mycket fysisk och därför betydelsefull i den
motoriska utvecklingen. I den vilda leken visar barnet vem det är och får hävda
sig. Genom den vildare lekformen får barnet utlopp för sina känslor och möjlig-
het att göra av med överskottsenergi, vilket hjälper till att stärka koncentrationen.
Om det inte finns lek som tillåter dessa kaotiska beteenden kommer de antagli-
gen att äga rum i andra situationer där de är svårare att hantera: t ex vid matbor-
det och vid läggdags.

Utemiljön ger barnet stora möjligheter att använda sin kropp och sina sinnen. De
kroppsliga och sinnliga upplevelserna har stor betydelse i barnets utveckling. Det
lilla barnet använder alla sina sinnen för att skapa sammanhang och struktur i
tillvaron. På detta sätt lär sig barnet förstå olika begrepps innebörd och ords
betydelse. När barnet utvecklar sin verbala förmåga får det ett nytt redskap att
använda för att uttrycka sig och dela upplevelser med andra. Forskare hävdar att
barnets tänkande börjar med rent kroppsliga erfarenheter och upplevelser. Ge-
nom att röra sig och få grepp om kroppen och dess olika delar får barnet en
utgångspunkt för utforskandet av sin omvärld (Grahn et al 1997). I tolkning av
Sandborgh & Stening-Furén menar Grahn et al (1997) att barnet genom rörelse-
aktiviteter skaffar sig erfarenheter av rum och form. Denna erfarenhet gör att det
lär sig tolka och förstå sina synintryck av omvärlden. Det lilla barnet har ännu inte
hunnit bygga upp den erfarenhetsbank som vuxna använder sig av för att med
ögonmåttet avgöra storlek och skala. Barn måste med hjälp av sin egen kropp
mäta in och få storlekar på saker och ting klart för sig. Dessa erfarenheter kan
barnet relatera till nästa gång han/hon upplever något liknande. Enligt Roger
Hart (1979) måste barn röra sig genom en miljö av egen kraft för att förstå dess
rumsliga uppbyggnad. De flesta barn som var yngre än åtta år i Harts studier
kunde inte redogöra för den väg skolbussen körde eller de resor de gjorde i
föräldrarnas bil. Passiv upplevelse från ett fordon i rörelse kan alltså inte ersätta
de erfarenheter som gjorts med hjälp av den egna kroppen.

Att utevistelse påverkar barns motoriska utveckling och hälsa positivt har även
Grahn et al (1997) visat genom jämförelser av två daghemsmiljöer. Det ena dag-
hemmet i undersökningen var ett traditionellt daghem i en urban miljö. Gården
var kringbyggd av bostäder, strikt och välordnad med lekredskap, planteringar
och gräsmatta. Den användes både av daghemmets barn och personal samt av
de boende. Det andra, ett I Ur och Skur-daghem där barnen vistas utomhus
under största delen av dagen, var placerat i en uppvuxen trädgård där växtmate-
rial utgör stommen och ett skogsparti sträcker sig in på gården. Resultaten från
studierna visar att barn som vistas ute i en naturmiljö är friskare, har bättre balans,
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är vigare och starkare i händer, armar, och bål samt har bättre koncentrationsför-
måga än barn som vistas mycket inomhus och inte har tillgång till natur på går-
den. Att kunna koncentrera sig är viktigt för alla, inte minst för skolbarn som
håller på att lära sig läsa och skriva. Personer med dålig koncentrationsförmåga
har svårt att lära sig nya saker. De försöker istället utestänga ny information för att
kunna hantera det allra nödvändigaste. Koncentrationsproblem leder också till att
man lätt blir distraherad, irriterad, otålig och får svårt att fatta beslut.

Många barn vistas under stora delar av dagen på daghem, i skolor och på andra
ställen där det förekommer stora barngrupper. Som kontrast till dessa ofta
stimmiga och kaotiska miljöer krävs platser som ger möjlighet till avskildhet och
vila. Barn behöver rofyllda platser där de kan komma undan stress och buller,
där de kan vila i ensamhet och arbeta med sina egna tankar. De behöver, liksom
vuxna, platser för återhämtning, fria från alltför mycket intryck och information
(Grahn et al 1997). Hart (1979) upptäckte i sina studier att barn tillbringar mycket
tid för sig själva. De vilar och kopplar av i ensamhet, leker stillsamt med sand eller
betraktar vattnets rörelse. Han påpekade att dessa aktiviteter har fått alltför lite
utrymme i tidigare forskning om barns lek. Barn leker gärna och ofta, men inte
alltid. Om barnen har möjlighet att vila från lek och från varandra får de dess-
utom mer kraft att vara tillsammans.

I forskning har naturens återhämtande effekter på människan studerats. Patrik
Grahn, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, har konstaterat att vis-
telse i naturmiljö gör människan avkopplad och harmonisk. Han menar att den
hjärnkapacitet som krävs för att sortera och bearbeta intryck inte belastas när vi
befinner oss i naturen. Hjärnan har kapacitet att ta hand om en viss mängd intryck
åt gången. I dagens samhälle blir vi ofta överösta av information som vi till viss
del måste blockera, vilket kräver koncentration. När hjärnan blir överarbetad får
vi svårt att koncentrera oss. Grahn påstår att mycket i den tillrättalagda utemiljön
bryter ner vår förmåga till koncentration eftersom miljön hela tiden pockar på
uppmärksamhet från hjärnan. Grönska och vatten däremot går in i vårt medve-
tande utan att hjärnan behöver bearbeta intrycken och vi kan använda
hjärnkapaciteten till koncentration och problemhantering. Kanske beror detta på
att det i våra hjärnor finns nedärvda minnen från den tid då vi levde nära naturen.
Den återhämtning som naturen kan hjälpa till med gör att förmågan att hantera
stress och koncentrera sig på krävande uppgifter blir bättre (Grahn et al 1997).

Att det är bra för barn att vistas mycket utomhus visar flera undersökningar.
Exempelvis har det visat sig att barn på I Ur och Skur-förskolor har lägre sjuk-
frånvaro än barn på vanliga förskolor. Utomhusförskolorna har lägre smittorisk
eftersom trängseln är mindre. Den låga sjukfrånvaron kan också bero på att
barnen på dessa förskolor vistas i en mer harmonisk miljö med lägre stressnivåer.
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Låga stressnivåer innebär en lägre risk för att insjukna i infektioner. Att vistas ute
och att röra på sig är viktigt både för det fysiska och psykiska välbefinnandet.
Barn som under sin uppväxt rör på sig mycket i sin vardag får ett naturligt förhål-
lande till motion och detta förhållningssätt kan lättare fortsätta senare i livet.
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DET INDIVIDUELLA

Barnets utveckling mot en självständig individ involverar bl a att röra sig i sin
omgivning på egen hand och att skapa egna revir. Skapandet och användandet av
egna platser är en viktig del i barnets utveckling. Dessa miljöer hjälper barnet att
bearbeta förhållandet mellan den yttre och inre verkligheten, vilket i sin tur påver-
kar barnets förmåga att skilja mellan sin egen individ och andra människor (Grahn
et al 1997).

Proshansky och Fabian (1987) hävdar att den fysiska miljön, lika väl som den
sociala, formar en persons identitet. Genom en relation till andra människor, men
också till objekt och rumsliga miljöer, lär barnet känna sig själv. Det de kallar för
platsidentitet (place identity) innefattar individens samlade erfarenheter och upp-
levelser av och i den fysiska miljön. De hävdar att de miljöer som barnet vistas i
under den första utvecklingen av platsidentiteten har avgörande betydelse för hur
barnet senare kommer att uppfatta och värdera olika miljöer. Miljön kring hem-
met får stor betydelse för individens platsidentitet eftersom barnets första erfa-
renheter ofta är kopplade till denna miljö.

Barnets möjlighet att röra sig ute i sin bostadsmiljö på egen hand är grundläg-
gande för dess utveckling till en självständig individ. Barn använder sig av den
fysiska miljön i sin utveckling. För att de ska kunna lära känna sin omgivning och
sin egen plats i denna krävs frihet att utforska i sin egen takt, med den egna
kroppen och de egna sinnena. Barnets aktionsradie varierar som sagt med ålder
och enligt Roger Hart även mellan olika kön. Föräldrarna har stort inflytande när
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det handlar om i vilken utsträckning barnet rör sig utomhus. I sina studier har
Hart (1979) identifierat tre typer av aktionsradier; free range, range with permis-
sion (med tillåtelse från föräldrar eller andra ansvariga) och range with other
children (tillsammans med andra barn). Dessa typer har definierats i kompromis-
ser mellan förälder och barn. Free range omfattas av det område där barnet får
vistas på egen hand utan att be förälder eller skötare om lov. Det är detta område,
som barnet har kunnat utforska i sin egen takt utan styrning, som barnet känner
till allra bäst. Harts studier visade också att de stigar och vägar som barnen själva
upptäckt eller skapat anses vara mycket intressantare än det vägnät som en vuxen
planerare har stakat ut för dem. Han la också märke till att barn prioriterar sträckor
annorlunda än vuxna. Medan vuxna ofta är angelägna om att välja den kortaste
eller snabbaste vägen, är det ”resan” i sig, vistelsen i miljön, som är det viktiga för
barnet. Barn använder alltså hela miljön och därför blir varje del viktig för dem.

Barn har ett behov av att utforska och lära känna sin omgivning. Grahn et al
(1997) åberopar Froebel och menar att barn har en önskan att förstå världens
omfattning och mångfald för att bättre förstå sin egen plats i den. Enligt tolkning
(Grahn et al 1997) av den engelske psykoanalytikern och barnpsykiatern John
Bowlby hos Broberg, styrs barnets beteenden tidigt av behovet att utforska. En
trygg bas att utgå ifrån och återvända till är av stor betydelse i utforskande-
processen. När barnet upplever trygghet blir det nyfiket och får lust att utforska
omvärlden. Finns inte denna trygghet minskar upptäckarlusten. Men barnet be-
höver inte enbart trygghet i sin vardag utan söker även spänning. Grahn et al
(1997) hänvisar till Lawton och påstår att människor i alla åldrar söker efter ba-
lans mellan sina egna krav och behov, och den press eller det lugn som omgiv-
ningen erbjuder. När det ställs för stora krav på oss blir vi stressade och vi blir
uttråkade när det välbekanta helt tar överhand.

Flera forskare, bl a Roger Hart (1979), har upptäckt att barn tillbringar mycket tid
med att skapa platser åt sig själva. De flesta egenhändigt konstruerade platserna i
Harts studier låg inom 100 m från barnens hem. Barn skapar egna platser från 3
års ålder, antagligen även tidigare. De första platserna är i högre grad ”upphit-
tade” än egenhändigt byggda och till större del påhittade än riktiga fysiska kon-
struktioner. Dessa platser kan inomhus utgöras av utrymmet mellan några stolar,
bord eller under en filt. Utomhus kan de vara buskar eller lövhögar. Från åtta års
ålder gör barnen mer seriösa försök att åstadkomma fysiska strukturer. För att
dessa byggaktiviteter ska kunna äga rum krävs att det finns ytor nära hemmet
som inte är dominerade av vuxna genom verbala restriktioner eller så pass väl-
ordnade att de annonserar vuxnas ägande. Tillgängligheten till växtlighet och löst
material som kan användas till byggande är också betydelsefullt. Om miljön tillå-
ter att barnen skapar egna platser för lek och dessa platser kan få leva kvar så
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länge barnen själva vill, kan de få kontinuitet i sina lekar. Måste barnens lekmiljöer
städas bort så fort barnen slutat leka för dagen p g a de vuxnas krav på en prydlig
utemiljö, får barnet signaler om att de inte hör hemma i omgivningen (Grahn m
fl 1997).

Maria Kylin, landskapsarkitekt och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i
Alnarp, har i sin forskning intresserat sig för barns vilja att skapa egna platser,
kojor. Hon ser kojan som den trygga bas som barnet behöver i sitt utforskande
av omgivningen. Utifrån den trygga och välkända miljön där barnet kan vara sig
själv söker hon/han sig vidare till nya och mer spännande platser. Det är viktigt
för barns utveckling mot självständighet att själv kunna bestämma och sätta grän-
ser i sitt fysiska rum, utan vuxnas inflytande. Kojan markerar en rumslig skillnad
mellan individen och omgivningen. I kojan bestämmer barnet helt över tillträdet.
Kylin menar att kojbygget också är en viktig del i barnets sociala utveckling. För
barnen är kojan viktig som en hemlig plats och som en plats man har tillsammans
med en eller flera utvalda kompisar. Kojbygget är ett samarbete mellan några
vänner då social kompetens, samarbetsförmåga och beslutsfattande tränas. Se-
dan leker man gemensamma lekar i kojan. När det finns vegetation att bygga
egna platser av och gömma sig i har barnen fler möjligheter att hävda sig gente-
mot andra barn. Den verbala förmågan och kreativiteten blir viktiga faktorer.
Saknas denna typ av miljö och barnen umgås t ex på en plan asfaltyta formas den
sociala hierarkin efter barnens fysiska förmåga: styrka, snabbhet, röststyrka  osv.

Kylin har undersökt de miljöer där barn gärna bygger kojor och kommit fram till
några faktorer som är viktiga för kojbyggandet. Avståndet från hemmet är bety-
delsefullt. Små barn bygger nära hemmet eller någon annan trygg plats och äldre
barn vill hålla sig längre bort från hemmet där de upplever att de får vara ifred.
Kojorna byggs ofta i skogsliknande vegetationsområden och i större buskage
eller häckar. Enligt Kylins studie är det viktigt att vegetationen är rumsbildande
och ger förutsättningar för platser som är skyddade från insyn. Vad gäller mate-
rialet som kojorna byggs av så är konstruktionen beroende av det som går att
hitta på platsen. Ofta handlar det om lösa material som pinnar, löv, gamla brädor,
kartong och annat som finns i närheten. Det kan upplevas som lite av en paradox
att planera goda miljöer för barn när de egentligen behöver hitta och forma sina
platser själva. Men genom gestaltning av utemiljön ges förutsättningarna för bar-
nets eget skapande.
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DET SOCIALA

Barn utvecklas genom att umgås med andra barn och vuxna. Genom att möta
andra människor kan barnet bryta ner den naturliga egocentrism som små barn
har, få en klarare bild av den yttre världen och utveckla sin sociala sida. I mötet
med andra människor av olika ålder och med olika bakgrund lär de sig gradvis
att sätta sig in i andra människors situation och att förstå andras perspektiv (Björklid
1982). De lär också känna sig själva genom upptäckten att de på vissa sätt är lika
och på andra sätt olika andra individer. I samtal med andra barn kan de bearbeta
sina upplevelser, erfarenheter och intryck och tillsammans komma underfund
med nya sätt att se på tillvaron. Genom interaktion med andra människor får
barnet också en bild av sig själv utifrån sett (Björklid 1982). Barnet behöver både
aktiva och passiva möten. Genom ett passivt studerande och härmande av män-
niskor i alla åldrar lär barnet känna den sociala världen och sin egen situation i
denna. Det aktiva mötet då barnet pratar och umgås med andra människor är
också betydelsefullt.

Bostadsområdets struktur har stor betydelse för barnets sociala utveckling. Att på
egen hand kunna nå sina kompisar är viktigt för barns frigörelseprocess. För att
barnet ska kunna ta sig till kompisar som bor i närheten krävs miljöer som för-
äldrar och barn upplever som säkra. Barn i miljöer med t ex mycket trafik som
begränsar deras rörelsesfär har svårt att upprätthålla sitt sociala kontaktnät.

Vissa forskare, bl a Björklid (1982), pekar på vikten av att underlätta för barn i
alla åldrar att umgås. Små barn tycker om att studera och imitera de äldre barnens
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mer avancerade lekar. När yngre och äldre barn möts förs de äldre barnens lekar
vidare till de yngre. Ofta är lekplatser ålderssegregerade, vilket får till följd att de
äldre barnen sällan vistas på småbarnslekplatser. De upplevs oattraktiva och inte
tillräckligt utmanande. Dessa platser blir på så sätt oattraktiva även för de mindre
barnen. De gemensamma platserna för lek är viktiga för barnets möte med an-
dra barn och med vuxna. För att de små barnen överhuvudtaget ska nå lekplatsen
krävs att en vuxen är villig att följa med. Miljön vid lekplatser måste därför vara
attraktiv även för vuxna, annars tar sig varken barn eller vuxna dit.

För sin sociala träning har barnet behov av stora öppna ytor som möjliggör lekar
i större barngrupper, t ex bollekar. Även små rumsbildningar är viktiga. Upp till
ca 9 års ålder är parleken den lekform som är mest förekommande. Dagens
lekplatser består ofta av stora överblickbara ytor, men barnen behöver också
mindre rumsbildningar där de kan dra sig undan de övriga barnens uppmärk-
samhet, ensamma eller två och två, för stillsamma lekar eller pratstunder (Marhenke,
muntlig uppgift). Att alla barn har tillräckligt med utrymme för sina lekar är vik-
tigt på platser där många barn vistas, t ex på dagisgården. I miljöer med små ytor
för lek kan det lätt råda konkurrens mellan barnen om utrymme och lekredskap,
vilket leder till att barnen distraherar varandra. Att inte kunna leka i lugn och ro
eller inte kunna fullfölja leken p g a avbrott kan göra att barnet känner sig osäkert
och tappar sin lust för att leka.

[11]
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DET INTELLEKTUELLA

Direktkontakten med utemiljön och landskapet har i vårt moderna samhälle
också en pedagogisk betydelse. Vårt umgänge med naturen är generellt mycket
sparsamt. För tidigare samhällens jägare, samlare och jordbrukare var relationen
till och samspelet med naturen en del av livet. Landskapet var för jägaren och
jordbrukaren ett produktionslandskap. Sedan industrialismens intåg har natur-
miljön blivit alltmer främmande för oss. Landskapet har för många människor
blivit ett rekreationslandskap (Dahlgren & Szczepanski 1997). På grund av de
miljöproblem och den utarmning av resurser som under senare tid visat sig allt
allvarligare, har det blivit viktigt att sprida kunskaper om ekologi och miljölära.
Genom att människan redan tidigt i livet får förståelse för och ett naturligt förhål-
lande till miljön blir det lättare och mer angeläget för individen att arbeta för ett
ekologiskt hållbart samhälle. När vi vistas mycket ute i naturen med alla våra
sinnen, upprättar vi en personlig relation till denna vilket ger oss förståelse för och
lär oss att ta hänsyn till naturen. Det man har speciella känslor för vill man gärna
vårda.

Barn kan lära sig mycket genom att vistas ute i naturen. Intresset för skolgården
som en pedagogisk resurs har under de senaste åren ökat. ”Skapande uterum” är
ett nätverk mellan lärare, förskollärare, planerare och projektörer som drivs av
Movium vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De verkar på olika sätt för att ge barn
och ungdomar bra utomhusmiljöer. Framförallt hjälper de till att förbättra ut-
formningen av skolgårdar och att starta skolträdgårdar. Med en trädgård och ett
odlingsland på skolgården kan man lära sig att odla och skörda, öva samarbete
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och utveckla ett miljömedvetande. Det är positivt att använda alla sinnena vid
inlärning. På så sätt fastnar kunskapen lättare i minnet.

Barn är experter på sin vardagsmiljö. De lägger märke till detaljer och genom att
de flitigt använder sina sinnen har de lätt för att minnas. De använder sig flitigt av
omgivningen i sin utveckling. För att de ska kunna lära känna sin omgivning och
kunna orientera sig i den krävs frihet att röra sig på egen hand. Roger Hart (1979)
har studerat barns platskännedom. Han upptäckte, som jag tidigare nämnt, att
barnen hade störst kunskap om omgivningen närmast hemmet där de hade för-
äldrarnas tillåtelse att vistas, och utforska, på egen hand. Denna utforskning på
egen hand krävs för att barnet ska lära känna och förstå uppbyggnaden av sin
omgivning.

När barn använder miljön ger de gärna namn åt platser. Namnen de väljer beskri-
ver antingen platsens karaktär, är kopplade till aktiviteter eller lekar som platsen
utnyttjas till eller har att göra med de fantasilekar som de brukar leka just där. I
Grahns et al (1997) tolkning av Tuan sägs att barnet genom namngivandet försö-
ker kontrollera platsen och göra platsen till sin egen. Med olika karaktärer på olika
miljöer blir det lättare och roligare för barnen att använda platserna i sina lekar
och att sätta namn på dem. Kännetecken i miljön som stora stenar och klätterträd
gör att platserna upplevs som individer för barnet och blir lättare att relatera till.
Olika karaktärer på t ex gårdarna i ett bostadsområde gör det dessutom lättare
för barn att orientera sig i miljön.

Utemiljön är betydelsefull inte enbart för en god utveckling, utan också ur barns
eget upplevelseperspektiv. Maria Nordström har genom studier av barns
boendeföreställningar upptäckt att barnen tycks uppfatta utemiljön som mer
”verklig” än inomhusmiljön. Utemiljön bjuder på fler möjligheter än innemiljön
att stimulera våra sinnen. I utemiljön hittar vi oändliga variationer av form, färg,
ljus och ljud. Där kan också finnas saker för vår lukt och smak. Vinden som tar
tag i håret, ett ljummet sommarregn mot ansiktet, lukten av multnande löv, fågel-
kvitter, den syrliga smaken av årets första smultron.

En omgivning som kan bidra med positiva, fascinerande och spännande upple-
velser är viktig för att barnet ska trivas i sin vardag men får också en djupare
betydelse. Den dagliga miljön formar individen. Vi bär alla på minnen från plat-
ser och miljöer som upplevts som betydelsefulla för oss. Flera av dessa minnen är
ofta kopplade till barndomen och till platser utomhus. Anledningen till att vi
minns vår barndoms platser extra tydligt är att dessa är förankrade i vårt minne
med hjälp av alla våra sinnen. Detta är barnets naturliga sätt att ta till sig och lära
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känna den fysiska omgivningen. Barnet interagerar på ett aktivt sätt med den
fysiska miljön (Grahn et al 1997). Dahlgren & Szczepanski (1997) åberopar
hjärnforskaren David Ingvar och pekar på utemiljöns betydelse. De menar att
våra hjärncellers tillväxt är beroende av den stimulans som naturen kan erbjuda,
särkilt i åldrarna 3-6 år då energiflödet i den mänskliga hjärnan är som störst.
Genom naturens ljud, ljus, former och färger får vi de sinnesintryck som vår
hörsel, vår syn och vår hud behöver.

Att en miljö som är rik på upplevelser är viktig, särkilt under de första levnad-
såren, påvisar också dessa citat som Clas Tham brukar ta upp i sina skrifter och
föreläsningar om människans förhållande till arkitekturen:

 ”Hjärnans tillväxt främjas om man under sin uppväxt får uppleva och aktivt delta i en
visuellt rik miljö” (Bennet et al 1972, citerad av Tham i Bygg 1981, sid 187).

 ”Förmågan att registrera synintryck beror på hur rik den visuella miljön har varit under de
första levnadsåren. En visuellt torftig miljö hindrar ögats registreringsförmåga att utvecklas till
fullo” (Lewin 1972, citerad av Tham i Bygg 1981, sid 187).

 ”Monotoni, eller brist på sinnesstimuli, är inte bara tråkigt utan direkt skadligt för den
psykiska hälsan” (Parr 1965, citerad av Tham i Bygg 1981, sid 187).

Tham menar att utformningen av den bebyggelse som omger oss dagligen har
en betydande påverkan på oss. Vi har vissa fysiska förutsättningar för sinnes-
upplevelser: miljön upplevs med synsinnet, med hörseln, med luktsinnet, taktilt
(genom beröring) och kinestetiskt (genom förändringar av kroppens läge och
hastighet i rummet). Sinnesintrycken tas om hand i hjärnan på olika sätt; en liten
del tar vårt medvetande hand om och den största delen går till vårt undermed-
vetna. Utformningen av vår omgivning bör alltså vara inriktad även på att till-
fredsställa det undermedvetnas behov. Det undermedvetna reagerar på många
sinnesintryck av uråldrig karaktär (arketypiska, nedärvda reaktioner) som enkel
rytm, glitter, klara färger, ljus, vissa enkla figurer och det lockande okända. Hjär-
nan behöver en strid ström av sinnesintryck för att fungera och utvecklas riktigt.
Många miljöer innehåller rikligt med strukturer, skuggor, växlingar i färger, for-
mer och konstraster, vilket stimulerar hjärnan. Vår omvärld innehåller också fy-
siska miljöer som upplevs monotona. Där ett ögonkast räcker för att man ska ha
tagit in allt som ger intryck. De monotona miljöerna kan istället för att stimulera
hjärnan hämma tillväxt och utveckling av nervceller och därigenom hämma hjär-
nans utveckling (Tham 1981). En uppväxtmiljö som är rik på positiva upplevel-
ser har alltså betydelse för en fullkomlig utveckling och kan få betydelse för indi-
videns hela liv.


