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Vad krävs av utemiljön nära bostaden för att den ska vara en god uppväxt-
miljö för barn? Av betydelse är dels platsens karaktär och material, dels hela
utemiljöns struktur med faktorer som avstånd och skala. Jag har lagt märke
till två faktorer som ofta nämns i litteraturen som viktiga för en god barn-
miljö; rörelsefrihet och möjlighet till kreativt skapande. För att ge goda för-
utsättningar för detta är en trafiksäker miljö och en miljö av naturkaraktär
av stor betydelse. Den fysiska miljöns struktur, d v s hur skola, daghem,
bostäder, grönområden osv är lokaliserade i förhållande till varandra är
också av avgörande betydelse för i vilken utsträckning barnen kan röra sig
fritt.

I detta avsnitt redovisar jag en modell för utvärdering av den fysiska miljön
som är baserad på del 1, Kunskapsinventering. Avsnittet är uppdelat i tre te-
man: platsens struktur, trafik och vatten. I samband med varje tema tar jag
upp en fråga som jag anser vara grundläggande för gestaltningen av barnets
närmiljö. Under rubriken Den fysiska miljöns utformning och innehåll samlar jag
mina ställningstaganden och låter dessa bilda en analysmodell som kan an-
vändas i den fysiska planeringen.
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SEGREGERAT ELLER INTEGRERAT?

Under denna rubrik följer en sammanfattning och vidareutveckling av kunskaps-
inventeringen vad gäller frågan segregerat eller integrerat.

I planeringssammanhang handlar det ofta om att garantera barnen säkra och
skyddade platser, t ex lekplatser, dagisgårdar och skolgårdar. Ofta är dessa plat-
ser segregerade från den övriga utemiljön, vilket får till följd att barnen hänvisas
till miljöer där enbart barn och ett fåtal vuxna befinner sig. De skärmas av från
den övriga urbana miljön och det sociala liv som pågår där. Bodil Rasmusson
(1998) menar att denna ”marginalisering av barndomen” uppkom i vårt samhälle
med inrättandet av lekplatser. Synen på barnen som ömtåliga varelser som be-
hövde utvecklas under skydd från samhällets faror ledde till en samhällsplanering
som istället för att skapa förutsättningar för gemenskap mellan förälder och
barn, skiljer barnen från de vuxna. Ett tecken på detta är att Alva Myrdal år 1935
pekade på den stora skillnaden mellan barn och vuxna och att dessa båda grup-
per har helt olika livsbehov. I en text säger hon om barnen: ”De skulle egentligen
behöva en värld för sig själva, en omgivning som vore planerad för barn” (Myrdal 1935:107,
citerad i Rasmussons Stadsbarndom (1998), sid 46).

En av dessa separerade platser är lekplatsen, som har haft stor framgång i vårt
land. Lekplatsen har under årtionden utgjort de vuxnas sinnebild för en omtanke

PLATSENS STRUKTUR
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om barnen. Gungor och klätterställningar fungerar fortfarande som symboler
för att man bryr sig om barnen. En lekplats som är lätt att överblicka och med
hög säkerhet har ofta, av vuxna, setts som en bra lekplats. Barnens egna värde-
ringar har mer eller mindre kommit i skymundan. Lekplatserna saknar ofta en
egen karaktär; de svenska lekplatserna, spridda inom en stadsdel så väl som
spridda över vårt avlånga land, ser i stort sett likadana ut. De består av några
utspridda lekredskap, kanske ett antal gungor, en sandlåda och några gungdjur.
Staketet och underlaget kring lekredskapen utgör ramar inom vilka barnen tillåts
röra sig fritt. Lekplatser är placerade först och främst i bostadsområden, parker,
på skolgårdar och vid daghem. Många är mycket säkra, ur olycksfallssynpunkt,
men också tråkiga utan koppling till omgivningen eller platsens kultur.

Studier visar att barn inte enbart leker på platser som vuxna avsatt för lek. Fak-
tum är att de tillbringar mycket lite tid, ca 20 % av den totala utevistelsen, på
lekplatsen (Nilsson 1987). Barn bär leken inom sig och utnyttjar den fysiska mil-
jön där de för stunden befinner sig i den mån det är möjligt. De använder gärna
hela utemiljön och reagerar inte över de gränser för markanvändning som är
självklara för vuxna såsom lekplatsens och den privata gårdens gränser. Enligt
Lena Gunnarsson, landskapsarkitekt i Lund, är barn inte beroende av speciella
redskap och särskilda platser för att vilja leka. Att barn trots allt leker på lekplat-
sen beror först och främst på att andra barn finns där. Lekplatsen fungerar alltså
för barnen som en social mötesplats (Olsson et al 1998).

Lekplatsen med redskap som är begränsade i sitt användande räcker ofta inte för
att tillgodose barnens alla behov. Barn vill röra på sig, undersöka och upptäcka
och därför väljer de hellre miljöer som de själva kan påverka än redskap med
förutbestämd användning. Vid planering av lekplatser har fokuseringen framför
allt legat på barnets fysiska träning. Genom leken har barnet möjlighet att utveckla
flera olika förmågor, inte enbart den kroppsliga. Lekmiljön måste därför även
kunna stimulera andra typer av utveckling, såsom den sinnliga och den sociala.
Den traditionella lekplatsen utforskar barnet snabbt och känner den snart in i
minsta detalj. Därefter har den inte mycket att erbjuda, barnen blir uttråkade och
söker sig till andra miljöer som kan erbjuda större utmaning. Ofta är dessa mer
spännande miljöer även farligare för barnet (Nilsson 1987).

Under senare år har en tyngdpunkt legat på säkerhet i lekplatsdiskussioner. Denna
säkerhetshysteri, som jag tidigare har nämnt, kommer sig av den europeiska stan-
dard för lekredskap som började implementeras i Sverige efter 1998 och har fått
till följd att vissa lekplatser som inte lever upp till säkerhetsnormerna läggs ner
medan andra rustas upp för stora summor. Istället för att lekplatserna utvecklas
till att bli mer attraktiva för barnens lek har standarden först och främst medfört
att gamla lekredskap byts ut och ersätts av liknande som följer säkerhetsföre-
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skriften. Naturligtvis ska lekplatser och andra miljöer som barn vistas mycket i
vara trygga och säkra. Dåligt konstruerade lekredskap har flera gånger bidragit
till svåra olycksfall. Fokuseringen på säkerhet får dock inte ta överhand. Istället
för att lägga energi, tid och pengar på de prefabricerade lekredskapens detaljmått
och placering bör man se till helheten i lekmiljön. Lekmiljöns säkerhet beror inte
enbart på dess gestaltning utan i hög grad även på tillsyn och underhåll. Barnets
eget lekvärde får inte glömmas bort och lekplatserna måste erbjuda något mer än
bara säkerhet. Innan en lekplatsupprustning påbörjas bör man se till att helheten
fungerar; placering, användningsgrad, koppling till omgivning, storlek mm, samt
lyssna till barnens åsikter. Viktigast är att först och främst lösa de övergripande
problemen. Något som också är viktigt att vara medveten om vid gestaltning av
lekmiljöer är att barn har mycket fantasi och att de använder lekredskapen på alla
tänkbara sätt, vilket inte alltid motsvarar vad konstruktören tänkt sig. För att inte
skapa lekmiljöer som tillåts bli farliga är det viktigt att ha kunskap om barnens sätt
att leka.

Exempel på andra platser som är konstruerade mer eller mindre enbart för barn
är, som jag tidigare nämnt, skolgårdar och daghemsgårdar. Den typiska skol-
eller daghemsgården utgörs av inhägnade ytor med liten eller ingen koppling till
sin omgivning. Gården som tydligt skiljs från sin omgivning och talar om var
barnen tillåts vistas underlättar personalens uppgift att hålla uppsikt över barnen.
Personalens roll som ansvarig för barnets säkerhet gentemot föräldrarna blir på
detta sätt lättare att hantera. Den traditionella daghems- eller skolgården används
till stor del bara under dagtid när verksamheten är öppen, och enbart av männis-
kor med anknytning till verksamheten. Ett nytänkande kring gårdar avsedda för
barnomsorg skulle kunna medge ett bättre utnyttjande av dessa samt förbättra
kvaliteten i barnens vardag. Eftersom dagens barn vistas under stor del av sin tid
på institutioner av olika slag är det av största betydelse att dessa utgörs av goda
utvecklingsmiljöer.

En genomtänkt lokalisering av skolor, daghem och förskolor och en integrering
av dessa i närområdet kan bidra till många positiva effekter och skapa flera in-
tressanta möjligheter. En tydlig koppling mellan verksamhet och grön utemiljö
ger möjligheter för att en del av undervisningen kan bedrivas utomhus. Flera
skolor har insett vilken kvalitet undervisning i utemiljö kan ge och har börjat
planera gårdarna efter detta, med bl a trädgårdsland och fruktträd. När inlärning
sker genom sinnesupplevelse och egna erfarenheter blir kunskapen lättare att
minnas. Att ha tillgång till natur i sin vardag och vistas mycket utomhus bidrar till
god hälsa och fysisk utveckling, vilket bl a Patrik Grahns studier visar. Genom att
integrera gårdar för barnomsorg i grönområden har man möjlighet att erbjuda
barnen en del av den variation och det utrymme för rörelse, motion och upp-
täckt som de behöver för sin utveckling. Denna kombination med offentliga
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platser är också positiv för barnets sociala utveckling. Barnen får på detta sätt
möjlighet att i sin vardag möta och betrakta olika typer av människor och inte
enbart de som är knutna till verksamheten. Dessutom kan närheten till barnen ha
betydelse för andra grupper. Äldre människor t ex tycker ofta om att betrakta
barns lek på avstånd (Jergeby & Berglund 1998).

Idag handlar samhällsplaneringen i mångt och mycket om integrering. Funktions-
separering med platser för enbart en funktion isolerade från varandra var stads-
byggnadsidealet på 60- och 70-talet. Detta har stadsbyggare under lång tid gått
emot och istället är nu integration parollen i planeringen. Men inte vad gäller
barnen och deras utemiljö. På det området har vi blivit sämre än på 70-talet, då
riktlinjer för gestaltning av barnens hela utemiljö togs fram.
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DEN FYSISKA MILJÖNS UTFORMNING OCH INNEHÅLL

Den fysiska miljöns uppbyggnad, från stora strukturer som hur bostäder och
grönområden placerats ner till detaljer såsom gårdens växtmaterial, har betydelse
för barnets möjlighet att utnyttja utemiljön på ett bra sätt under sin uppväxt.

 Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat
Hela utemiljön måste vara tillgänglig och attraktiv för barn. Fokuseringen på lek-
platsen och redskapen måste bytas mot ett helhetstänkande där fokus ligger på
hela den fysiska miljön, dess struktur och detaljer. Barn har, liksom alla andra
invånare, rätt att vistas i de offentliga miljöerna . Genom att integrera de traditio-
nella barnmiljöerna, t ex lekplatser och skolgårdar, i sin omgivning kommer bar-
nen närmare naturen och andra människor. Lekplatsen behövs i viss utsträckning
som plats för möten mellan barn, där deras egna regler får gälla och där de får
leka på sitt eget vis. Den traditionella lekplatsen måste dock utvecklas till att stimu-
lera barnens lek och utveckling samt inlemmas i den övriga offentliga miljön.

 Närhet Närhet Närhet Närhet Närhet
Korta avstånd mellan hem och skola, förskola, daghem och fritidsaktiviteter
krävs för att barnen ska kunna ta sig till sina vardagssysslor på egen hand, vilket
gynnar barnets hälsa och utveckling till en självständig person.

     AnpassaAnpassaAnpassaAnpassaAnpassat efter alla åldrt efter alla åldrt efter alla åldrt efter alla åldrt efter alla åldrararararar s behos behos behos behos behovvvvv
Barn i olika åldrar har olika behov i den bostadsnära miljön. För en god uppväxt-
miljö krävs att alla åldrars behov är tillgodosedda på ett bra sätt. Utemiljön bör
planeras med tanke på barnets aktionsradie, se sid 31-32, samt möjliggöra att
barn i olika åldrar kan leka intill varandra. Flexibla miljöer som tillåter flera olika
användningar utgör basen för en god utemiljö nära bostaden. Miljöer som lockar
vuxna till utevistelse är viktigt för de minsta barnen som är beroende av närhet till
föräldrar, se bildexempel.

 Kontakt mellan bostad och utemil jö Kontakt mellan bostad och utemil jö Kontakt mellan bostad och utemil jö Kontakt mellan bostad och utemil jö Kontakt mellan bostad och utemil jö
En kontakt mellan bostaden och utemiljön underlättar barnets självständiga ute-
vistelse och kan uppnås med låga bostadshus och genomtänkt fönsterplacering
mot vistelseytor. Föräldrar kan därigenom hålla uppsikt över barnen på gården/
gatan och barn kan från lägenheten se om det finns någon att leka med utomhus.

[16]
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 Grön miljö som bas Grön miljö som bas Grön miljö som bas Grön miljö som bas Grön miljö som bas
Naturens beståndsdelar; mark, vatten och vegetation ska utgöra grunden i
lekmiljöerna. Naturmiljöer fungerar ofta bättre, är mer stimulerande och mång-
funktionella, än lekredskap på en traditionell lekplats. Klätterträd, stubbar, ihåliga
stammar och mindre vattendrag är exempel på element som skapar bra lek-
miljöer. Lekredskap kan fungera som komplement till naturmiljön när de place-
ras på ett sätt som gör det möjligt att kombinera de båda karaktärerna i lekar.

 P P P P Påååååvvvvvererererer kbarkbarkbarkbarkbara mil jöera mil jöera mil jöera mil jöera mil jöer
Att skapa egna platser är en viktig del i barnets utveckling till en social, kreativ och
självständig individ. Utemiljön bör rymma förutsättningar för kojbygge. Koj-
bygge kräver miljöer som inte upplevs alltför färdiga och som saknar vuxnas
restriktioner genom ord och gestaltning. De minsta barnen behöver buskar nära
hemmet. De äldre barnen söker sig till skog, skogsliknande vegetationspartier,
häckar eller stora buskage utom synhåll från hemmet. Vegetationen, träd och
buskar med löv, utan taggar och giftiga bär, ska vara rumsbildande och insyns-
skyddad. Byggandet kräver också lösa material som pinnar, löv och brädor.

 K K K K Kännetecännetecännetecännetecänneteckkkkken ocen ocen ocen ocen och karh karh karh karh karaktäraktäraktäraktäraktär
Att ge platserna i ett område olika karaktär, genom form och materialval, ger
orienterbarhet och gynnar barnets frigörelse från föräldrarna, stimulerar fantasin
och kreativiteten. Kännetecken så som ett stenblock, en stor ek, en skulptur och
olika färger på entrédörrar, ger orienterbarhet, identitet och hemkänsla. Föremå-
len kan också utgöra scenerier i barnens lekar och fungera som mötesplatser.

[17]
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 Detal j- oc Detal j- oc Detal j- oc Detal j- oc Detal j- och arh arh arh arh ar triktriktriktriktrikedomedomedomedomedom
En miljö som väcker barnets upptäckarlust, kreativitet och fantasi uppnås genom
en god arkitektonisk utformning med omsorg om detaljer och variation, både
vad gäller byggnader och mark, samt växtmaterial av flera olika sorter och karak-
tärer. Växter som lockar olika sorters småkryp, t ex fjärilsbuskar och fruktträd,
bidrar till en variation i områdets djurliv. När invånarna tillåts att sätta sin person-
liga prägel på bostadsområdet får området karaktär och fylls med variation och
detaljer, vilket också ger orienterbarhet.

 Sinnesstimulans Sinnesstimulans Sinnesstimulans Sinnesstimulans Sinnesstimulans
En variationsrik miljö som ger ett flöde av olika sinnesintryck är viktigt för hjär-
nans tillväxt och för att människan ska må bra. Barnen ska kunna ha möjlighet att
använda och träna alla sina sinnen; hörsel, syn, lukt, smak och känsel, i bostadens
närhet. Sinnesintryck får vi bl a från blommor, kottar, frukter, stenar, färger,
former, kontraster, glitter och skuggor, markbeläggningar av olika karaktär;
hårda, mjuka, skrovliga och lena, växter som förändras efter årstiderna samt väx-
ter av olika storlek och med varierande bladformation.

 Platser för möten Platser för möten Platser för möten Platser för möten Platser för möten
Möten med barn i olika åldrar och vuxna gynnar barnets utveckling till en social
och självständig person. För barnets passiva betraktande krävs goda vistelse-
möjligheter för små och stora i närheten av varandra, t ex på torg och grönytor.
För den aktiva kontakten krävs aktiviteter som skapar gemenskap, t ex den ge-
mensamma odlingslotten, lekplatsen, grillplatsen eller picknickfältet. Tillgängliga
neutrala platser utanför tomtmark är betydelsefulla för att barnet ska träffa kom-
pisar och andra barn.

[20]
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 Rörelsefrämjande mil jöer Rörelsefrämjande mil jöer Rörelsefrämjande mil jöer Rörelsefrämjande mil jöer Rörelsefrämjande mil jöer
Barnet behöver platser där man kan träna styrka, motorik och balans, motionera,
lära känna sin kropp och sin omgivning samt göra av med överflödig energi.
Detta kräver öppna ytor, mjuka och hårda, för utrymmeskrävande spring och
lek i grupp, nivåskillnader i marken, träd att klättra i och alla möjliga typer av
ojämna ytor, såsom stenar, stockar och trappor. I miljöer med många barn är det
viktigt att det finns tillräckligt med utrymme och möjlighet till olika typer av
aktiviteter för alla barnen.

 Rumsbildningar Rumsbildningar Rumsbildningar Rumsbildningar Rumsbildningar
Platser där barnen kan vara för sig själva eller tillsammans med en kompis, fun-
dera, koppla av från stora barngrupper, höga ljudnivåer och alla sorters krav är
av stor vikt. Dessa ”rumsbildningar” bör vara små och avskilda från ytor där
många människor vistas. De kan vara mycket enkla; t ex en låg mur som man kan
sitta på, det gröna rum som bildas under hängpilens krona eller två stora stenar
intill varandra.

 Pedagogiska mil jöer Pedagogiska mil jöer Pedagogiska mil jöer Pedagogiska mil jöer Pedagogiska mil jöer
Genom närhet till naturmiljöer i den dagliga omgivningen kan barnet av egen
kraft lära känna djurliv, vattnets kretslopp, naturens årstidsförändringar mm. Sko-
lor bör utnyttja utemiljön i undervisningen. Inlärning som bygger på egen erfa-
renhet och upplevelser med alla sinnen stannar lättare kvar i minnet. Även bosta-
dens närhet; parker och kvartersgårdar, bör innehålla element som gynnar bar-
nets miljökunskap t ex trädgårdsland, rabatter och vattenmiljöer.

[21]
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 Lösa föremål Lösa föremål Lösa föremål Lösa föremål Lösa föremål
Lösa material såsom stenar, snäckor, blad, bär, grenar, grus, sand och lera kan
användas i fantasilekar och till viss del i kojbyggen. Barn behöver material som
kan användas och påverkas, inte material som enbart fungerar som utsmyckning
såsom krossat glas eller småsten lagd i mönster.

 Rofyl lda mil jöer Rofyl lda mil jöer Rofyl lda mil jöer Rofyl lda mil jöer Rofyl lda mil jöer
Barnet behöver tillgång till platser där han/hon kan vara för sig själv, bearbeta
sina tankar och koppla av från stress och buller. För detta krävs en miljö som inte
är alltför tillrättalagd av människan, en miljö bestående av grönska och vatten.
Exempelvis stilla porlande vatten, utblick över horisonten och gröna rum.

 Balans mellan spänning oc Balans mellan spänning oc Balans mellan spänning oc Balans mellan spänning oc Balans mellan spänning och trh trh trh trh tr yyyyygggggghetghetghetghetghet
Barnet behöver hitta sin egen balans mellan spänning och trygghet. Barnet behö-
ver en trygg bas från vilken han/hon kan göra små utflykter och finna de
utmaningar som individen behöver för sin utveckling. I utemiljön kan detta ska-
pas genom att områden nära bostaden successivt övergår i partier med vegeta-
tion av vildare karaktär som inte är helt överblickbara eller tillrättalagda av vuxna.

 Attraktiva och välskötta utemil jöer Attraktiva och välskötta utemil jöer Attraktiva och välskötta utemil jöer Attraktiva och välskötta utemil jöer Attraktiva och välskötta utemil jöer
Skötsel och underhåll av utemiljön kring bostäder och skolor är viktigt. Barn och
vuxna ska kunna känna sig stolta över sitt bostadsområde. Slitna och skräpiga
miljöer uppmärksammas snabbt av barnen och ger dem en känsla av att ingen
bryr sig (Anna Persson, muntlig uppgift). Dåligt skötta miljöer kan även utgöra en
olycksrisk. Miljöerna får dock inte bli för prydliga, utan ska kunna användas i
lekar. God belysning bidrar även till att göra ett område trevligt för boende och
besökande.

[24]
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BARNEN ELLER BILEN?

Trafiken är den största faran i barnens vardag. Trafikolyckorna står för den
största andelen bland dödsolyckor som drabbar barn. Barn och ungdomar är
också den grupp som har störst olycksrisk i trafiken. En stor andel trafikolyckor
med barn inblandade inträffar kring korsningar, parkerade bilar, vid branta
backar och busshållplatser.

Barn blir inte trafikmogna förrän i 10-12-årsåldern. Dessförinnan saknar männis-
kan de biologiska förutsättningarna som krävs för ett trafiksäkert beteende och
kan inte tränas till ett korrekt beteende i en komplex trafikmiljö. En människas
synförmåga är färdigutvecklad först i tonåren. Det krävs dessutom lång tid och
mycket erfarenhet innan man kan tolka det man ser, t ex uppskatta en bils hastig-
het. Barn upp till ca 9 års ålder har problem med att ställa om blicken från
närseende till fjärrseende. Barn har också ett snävt synfält och svårt att upptäcka
rörelser ur ögonvrån. Även hörseln utvecklas långsamt. Barn har svårt att höra
varifrån ett ljud kommer. Dessutom är de små till växten, vilket gör att de har
svårt att se över parkerade bilar för att överblicka en trafiksituation och skyms lätt
för andra trafikanter (Vägverkets hemsida 2002).

Säkerhet är naturligtvis ett viktigt skäl till att arbeta med barnens utemiljö och det
är viktigt att arbeta för att få ner antalet trafikolyckor med barn inblandade. Men

TRAFIK
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för barns välbefinnande och utveckling handlar det om så mycket mer, t ex om
deras rätt till rörelsefrihet i bostadsmiljön. Trafikens utbredning inom ett bostads-
område är av stor betydelse för barnens rörelsefrihet. En utemiljö där barnet kan
röra sig fritt och säkert på egen hand ger goda förutsättningar för välbefinnande
och utveckling. När barnet kan ta sig till sina lekkamrater samt upptäcka omvärl-
den i sin egen takt gynnas barnets utveckling mot en social och självständig indi-
vid. Inte bara bilar i rörelse utan även parkerade bilar kan indirekt hämma barnets
utveckling. Bilparkeringar är mycket ytkrävande och tar ofta mark nära bostäder
i anspråk. Sådan mark som skulle kunna användas av barn till lek och vistelse. Att
utemiljön är trygg att vistas i på egen hand är av största betydelse för att barnet
ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Internationella studier visar att barn några generationer tillbaka i tiden hade större
frihet att röra sig i och utforska sin närmiljö än barn har idag. Barn lekte mer
utomhus på egen hand förr och gatan utgjorde en av lekmiljöerna (van der Spek
& Noyon 1997). Den var en mötesplats för gamla och unga och ett av de vikti-
gaste offentliga rummen. Enligt Björklids tolkning (2002) av Gaster har föräldrar
idag större uppsikt över sina barn och denna kontroll håller i sig längre upp i
barnets ålder. Under de senaste 30 åren har trafikolyckor med barn inblandade
minskat avsevärt. Flera författare har pekat på att det största skälet till denna
minskning är barns inskränkta rörelsefrihet. Rädslan för trafikolyckor har gjort att
barnen håller sig borta från trafikmiljöerna (van der Spek & Noyon 1997).

Barnets rörelsefrihet bestäms dels av föräldrarnas föreställningar om trafikens
faror, dels av barnets egen uppfattning om trafiken som en farlig barriär. Hårt
trafikerade vägar kan utgöra oöverstigliga barriärer för små barn och få stora
konsekvenser för deras förflyttningsmönster och möjlighet till möten och kon-
takter. Barn har inte så stora förutsättningar att klara barriärer och kan uppleva
svårigheter redan vid mindre barriärer. Föräldrarnas rädsla för att barnen ska
skadas i trafiken gör att barn i områden med mycket trafik kan hindras från att
delta i aktiviteter och besöka vissa platser på egen hand till dess att de är så gamla
att de kan hantera svåra trafiksituationer. Det är inte bara kännedomen om ande-
len reella trafikolyckor som begränsar barnets rörelsefrihet. Barns och föräldrars
oro och rädsla för trafiken är en betydande faktor (Björklid 2002). Trafikerade
närmiljöer innebär att föräldrar tvingas att begränsa barnens frihet, övervaka
dem och följa dem till olika verksamheter. Föräldrars restriktioner bestämmer i
hög grad hur barnet använder sin omgivning. Föräldrar tvingas välja mellan att
skydda sina barn från biltrafik och att ge dem frihet att utforska närmiljön på
egen hand så att de kan utvecklas genom egna erfarenheter.

Även friheten att ta sig på egen hand till skolan har under de senaste åren berövats
många barn. Studier visar att 10-åringar i flera europeiska länder skjutsas i stor
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utsträckning av föräldrar till skolan. Andelen är mycket högre idag än för 20 år
sedan, då de flesta barn på egen hand cyklade eller promenerade till skolan. Om
barn körs till skolan eller ej har att göra med barnets ålder – yngre barn skjutsas i
större utsträckning än äldre – och skolvägens trafikförhållanden – mycket trafik
och många farliga korsningar längs skolvägen gör att föräldrar skjutsar mera
(Björklid 2002). I Sverige tar sig barn till skolan på egen hand i större utsträckning
än i flera andra länder. De svenska barnen skjutsas framför allt till och från olika
aktiviteter på sin fritid. En stor andel av föräldrars totala antal bilresor består av
att skjutsa sina barn. Bilresorna medför negativa konsekvenser för miljön, men
även för barnets utveckling och hälsa. Mycket tid, som med en annorlunda sam-
hällsplanering skulle kunna läggas på annat, spenderas idag i bilen. Den dagliga
promenaden eller cykelturen till skolan skulle kunna utgöra en viktig motions-
runda för de barn som inte självmant idrottar på sin fritid. Spontan lek och idrott
har fått stå tillbaka då barnets fritid blivit mer och mer organiserad och upp-
splittrad på platser långt från hemmet. Samtidigt har barnets oberoende rörelse-
frihet minskat. Barns utomhuslek och rörelse hänger så tätt samman att man kan
säga att all rörelse involverar lek och all lek involverar rörelse. T ex innehåller
barnets skolväg till fots eller på cykel ofta lekmoment. Som tidigare nämnts är
inte det viktigaste för barnet att hitta den kortaste eller snabbaste vägen mellan två
punkter utan vad själva ”resan” kan erbjuda i form av upplevelser.

För att uppnå en högre säkerhet för barn i trafiken krävs, enligt Björklids tolkning
(1987) av Trafiksäkerhetsutredningens betänkande Barns trafiksäkerhet från 1979,
både individrelaterade och miljörelaterade åtgärder. Individrelaterade åtgärder
innefattar trafikundervisning, framför allt inom skolan, för ett säkrare beteende i
trafiken. Eftersom barn under 10 års ålder bara till en viss gräns kan anpassa sig
till biltrafikens krav p g a den fysiska utvecklingens begränsningar (se ovan) måste
tyngdpunkten i säkerhetsarbetet ligga på de miljörelaterade åtgärderna. Inte bara
barnens utan även bilförarnas handlingssätt verkar vara svårt att förändra. Studier
visar att bilförare inte ändrar sitt beteende när de upptäcker barn som leker på
trottoarer eller på gatan, trots kampanjer och annat som har pekat på vikten av att
uppmärksamma de svagare trafikanterna. Därför måste trafikmiljön förändras
så att bilförare på ett naturligt sätt anpassar sin körning till barnens förmåga
(Björklid 2000). Trafiksäkerhetsverket menade, omkring år 1985, att den bästa
lösningen för att minska antalet trafikolyckor där cyklande och gående barn blir
påkörda av bilar är att separera barn från bilar. De säger vidare att i de fall där
detta inte är möjligt är en minskad bilmängd och sänkta hastigheter av stor bety-
delse för barns trafiksäkerhet (Björklid 1987). Att totalt separera barn från trafik
kan dock få negativa konsekvenser, menar vissa (Björklid 1987). De barn som är
vana vid en miljö där man kan gå och cykla som man vill utan någon trafik att ta
hänsyn till saknar respekt för trafiken. Därför får de stora svårigheter med trafik-
beteendet när de väl hamnar i en miljö med biltrafik.
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Forskare som har inriktat sig på kopplingen mellan barn och trafik pratar ofta
om att separera barnen från bilarna. Den separering som förespråkades under
70-talet fick dock en rad negativa konsekvenser. SCAFT-normen från 1968 före-
språkade biltrafikens framkomlighet och en hög trafiksäkerhet vilket fick trafik-
separerade miljöer som följd. Separeringen gav stora ytor nära hemmet där bar-
net kan vistas utan bilars påverkan. Framkomligheten var god för cyklister och
gångtrafikanter i det differentierade nätet, men även för biltrafik vilket ledde till
att antalet bilresor ökade, bilinnehavet blev mer utbrett och hastigheterna högre.
Detta ledde i sin tur till högre bullernivåer, stora barriäreffekter samt lägre trygg-
hets- och trivselvärden. Helt trafikseparerade gång- och cykelvägar utan översyn
upplevs otrygga av föräldrar (Sellers & Lindberg 2002). Traffic Calming-meto-
den, som har använts vid trafiksaneringsåtgärder i befintlig miljö i bl a Tyskland,
Danmark och Holland under de senaste 30 åren, förespråkar istället biltrafik på
stadslivets villkor. Begreppet ”på stadslivets villkor” innefattar bl a god estetisk
utformning av gaturum, låga hastigheter, gena och trivsamma gång- och cykel-
stråk, bra utbyggd kollektivtrafik och upplevelse av trygghet i utemiljön (Hagson
1999).

Att kunna röra sig fritt, utan föräldrars hjälp, mellan hem, skola, vänner och lek-
miljöer är mycket viktigt för barnets utveckling. Idag är barnen beroende av bil
och föräldrar för att nå många av de områden som de behöver ha tillgång till,
vilket försvårar utvecklingen mot självständiga individer. Att röra på sig utomhus,
t ex gå eller cykla till skolan, är viktigt för barnets hälsa och välbefinnande. För att
barn ska vilja och få tillåtelse från sina föräldrar att röra sig på egen hand krävs att
miljön upplevs som säker att vistas i av både barn och föräldrar.
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DEN FYSISKA MILJÖNS UTFORMNING OCH INNEHÅLL

 God utf God utf God utf God utf God utfororororor mning kmning kmning kmning kmning kombinerombinerombinerombinerombinerad med sead med sead med sead med sead med separparparparpareringeringeringeringering
En total separering av människor och bilar löser vissa problem och skapar andra.
Med en tydlig utformning som ger låga hastigheter, trygghet och god tillgänglig-
het kan olika trafikslag samsas i gaturummet. En god utformning tvingar
fordonstrafikanter att ta hänsyn till oskyddade trafikanter och i flera fall ge dem
företräde. Denna typ av trafikmiljöer kombinerade med bilfria gång- och cykel-
stråk genom gröna miljöer och inom bostadskvarteret ger goda förutsättningar
för barnets fria utevistelse.

 Säkra vägar ti l l aktiviteter Säkra vägar ti l l aktiviteter Säkra vägar ti l l aktiviteter Säkra vägar ti l l aktiviteter Säkra vägar ti l l aktiviteter
Vägnätet måste möjliggöra att barnet kan ta sig till skola, förskola och fritids-
aktiviteter till fots eller på cykel och slippa vara beroende av föräldrar som skjut-
sar. Detta är viktigt för barnets självständighet och motion och kräver korta av-
stånd mellan boende och aktivitet samt säkra och trygga gator. I arbetet med att
skapa tygga gator är det viktigt att kartlägga barnens verkliga/framtida vägval,
vilka ofta skiljer sig från de vuxnas.

 Bra belysning Bra belysning Bra belysning Bra belysning Bra belysning
God belysning längs gång- och cykelvägar, vid korsningar och övergångsställen
bidrar till en säker trafikmiljö. Det ger även invånarna en upplevelse av trygghet
vilket ger förutsättningar för barns utevistelse på egen hand.

 Bi l fr i när Bil fr i när Bil fr i när Bil fr i när Bil fr i närmil jömil jömil jömil jömil jö
Nära bostaden behövs en trafikfri miljö för framför allt det minsta barnets vis-
telse. En trygg och säker basmiljö att utgå ifrån i upptäckten av omvärlden. Det
minsta barnet har inte möjlighet att klara av en trafikmiljö på grund av ännu
outvecklade fysiska förmågor. Trafikfria passager inom kvarteret underlättar för
barn att nå de vänner som bor i den närmaste omgivningen.
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 Låg Låg Låg Låg Låga hastigheter där bara hastigheter där bara hastigheter där bara hastigheter där bara hastigheter där bar n vistasn vistasn vistasn vistasn vistas
I bostadens närhet och på andra platser där barn vistas bör de i så stor utsträck-
ning som möjligt kunna röra sig fritt; ta sig till kompisar, leka osv. Där biltrafik
tillåts bör denna hålla låga hastigheter. Slingrande och smala gator fungerar
hastighetsdämpande. Gator med utplacerade föremål och som fungerar som
vistelseyta tvingar fordonsförare att köra försiktigt.

     Väl utfVäl utfVäl utfVäl utfVäl utfororororor made gmade gmade gmade gmade gång- ocång- ocång- ocång- ocång- och ch ch ch ch cykykykykykelbanorelbanorelbanorelbanorelbanor
Väl underhållna sammanhängande gång- och cykelvägar som är tydligt avskilda
från körbanan och har prioritet i samband med annan trafik underlättar för barn
att ta sig runt i bostadsområdet. Gång- och cykelbanan bör vara lätt att följa och
urskilja från körbanan. Förslagsvis utformas de i andra färger och/eller material
som skiljer dem från övriga stråk. Gångbanan och cykelbanan kan också behöva
skiljas från varandra. Gång- och cykelvägar i grönområden bör ha alternativa
stråk, överblickbara från bebyggelse och vägar, för trygghet under kvällar och
nätter.

     TTTTTrrrrr yyyyygggggggggga öa öa öa öa övvvvvererererergggggångångångångångararararar
Större vägar utgör barriärer för barnen. För att dessa ska korsas krävs tydliga och
säkra övergångar för gångtrafikanter och cyklister. Bilisterna kan göras varse om
att de korsar gång- och cykelvägen genom att denna skiljer sig i material och färg
från körbanan. En god sikt, fritt från parkerade bilar och vildvuxen grönska, i
korsningar och vid övergångställen för bilister, cyklister och gående i alla storlekar
är mycket viktigt. Övergångarna måste tvinga fordonsförarna att hålla låga has-
tigheter genom bl a upphöjningar och avsmalningar av körbanan. Låga hastighe-
ter gör att barn kan och vågar ta sig över gatan.

 Hårdgjorda ytor Hårdgjorda ytor Hårdgjorda ytor Hårdgjorda ytor Hårdgjorda ytor
Barn har behov av hårdgjorda ytor nära hemmet för att hoppa hage, hopprep,
lära sig att cykla och för bollekar. Dessa platser bör vara trafikfria eller tillåta ett
mycket lågt flöde. Hänsynstagande och låga hastigheter är viktiga faktorer. Dessa
ytor kan också ha en roll som mötesplatser för områdets boende.

[26]
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SÄKERHET ELLER ÄVENTYR?

Vatten är ett element som kan vara svårt att hantera vad gäller balansen mellan
säkerhet och spänning. Vattnet har under de senaste 10-15 åren krupit närmare
barnens vardagsmiljö, då nybyggda så väl som upprustade bostadsområden i
flera fall innehållit vattenområden. Vattendammar har anlagts för hantering av
dagvatten i öppna system och bostadsområden har lokaliserats till vattennära
lägen. Att ha vatten i sin närmiljö innebär för många människor en stor kvalitet.
För barn och föräldrar blir denna kvalitet också en fara och ett problem. Föräld-
rar vill skydda framför allt de små barnen från olika typer av faror. Vattenområ-
den nära bostaden kan innebära att barns fria rörelse i närområdet inskränks.

Barns närmiljöer måste, vilket jag tidigare nämnt, vara säkra och trygga, men
även stimulerande, bidra med goda lekmöjligheter och främja barnets hälsa.
Vuxna och barns åsikter om vad en god barnmiljö innebär går ibland isär. Vuxna
kan ha en önskan att kontrollera barnens lek och att skydda barnet från alla slags
faror. Men barn behöver inte enbart säkerhet. Spännande och stimulerande mil-
jöer som ger barnen möjlighet att utvecklas till självständiga individer är minst lika
viktigt och det är inte självklart att en rakt igenom säker miljö är den bästa för
barnets utveckling (Boverket 2000). Det gäller att kunna erbjuda barnen trygga

VATTEN

[37]
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och säkra platser för lek och upplevelse och samtidigt kunna erbjuda den nivå av
spänning som de behöver. Detta är ibland en svårlöst uppgift. Bodil Rasmusson
(1998) menar att barn och vuxna inte ser på faror och rädsla på samma sätt. Hon
upptäckte att när barn pratar om olika sätt att undvika eller slippa faror kan dessa
faror verka mindre alarmerande och oroande än de skulle ha varit om en vuxen
hade skildrat samma sak. För barnet kan rädslan även innehålla andra aspekter
som spänning, utmaning och social gemenskap. Barn behöver helt enkelt
utmaningar i sin vardag. Att klara av utmaningar och överskrida gränser är en del
i utvecklingsprocessen.

Vatten har en attraktionskraft för barn lika väl som för vuxna. Vattnet har genom
tiderna varit betydelsefullt för människan, som födokälla och transportled, men
också utgjort en fara. Kanske våra nedärvda minnen bidrar till vår fascination.
Barn är naturligt spontana och nyfikna i kontakten med vatten. De söker instink-
tivt föremål och material som stimulerar sinnena, och för detta lämpar sig vattnet
väl. Med vattnets hjälp kan man uppleva doft, känsla, struktur, kyla och värme.
Vatten är också spännande eftersom det tillåter en interaktion med människor.
Människan kan med enkla medel påverka vattnet och vattnet påverkar männis-
kan. Det är ett levande material som kan uppträda i flera former; flytande, fast
och som dimma, och bete sig på olika sätt; rinna lugnt och sakta, forsa fram med
enorm kraft eller stå stilla.

Vatten ger barnet många spännande erfarenheter och upplevelser och kan bidra
till en mångsidig lek. Det stimulerar till nya idéer och utmaningar. Genom lek
med naturmaterial som sand, lera och vatten lär sig barnet hur vattnet beter sig i
sitt naturliga sammanhang, t ex genom att bygga kanaler och fördämningar. Vat-
ten kan också bidra till barnets förståelse för årstidernas växling och bygga upp
barnets respekt för naturen. Vattenområden i närheten av en skola kan användas
i undervisningen och levandegöra inlärning av vattnets kretslopp, djur- och växt-
liv. En förståelse för vatten och dess kretslopp utgör även grunden till många
andra ämnen såsom kemi, fysik, geologi, biologi och ekologi.

I flera städer i Sverige och övriga världen är vatten ett naturligt och historiskt
inslag. I Holland har kanaler av praktiska anledningar varit nödvändiga och ses
därför som en naturlig del av livet. Bilden på denna sida visar en av kanalerna i
Delfts stadskärna. På platser där människor alltid har vistats nära vatten ifrågasätts
inte vattenkontakten. När vatten införs som ett nytt inslag i stadsmiljön eller sta-
den flyttar närmre vattnet och kontakt mellan människa och vatten plötsligt upp-
står kan vattnet upplevas som en fara. Barn som växer upp nära vatten bygger
successivt upp en förståelse och respekt för vatten. Elementet kan vara svårare att
hantera för dem som under sin uppväxt flyttar till ett vattennära område och
saknar tidigare erfarenheter.
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DEN FYSISKA MILJÖNS UTFORMNING OCH INNEHÅLL

     Säkerhet och äventyrSäkerhet och äventyrSäkerhet och äventyrSäkerhet och äventyrSäkerhet och äventyr
Vatten ger barnet sinnesupplevelser i vid bemärkelse och utgör därför en kvalitet
i barnets utveckling samt en källa till upplevelser. Vattnet kan bidra med spänning
i barnets vardag. Om barnet upplever sin närmiljö som tråkig söker han/hon sig
till mer spännande miljöer som ofta utgör en fara för barnet. Föräldrar som
bosätter sig i vattennära områden väljer vattnets attraktivitet och måste då även
ansvara för att barnen lär sig respektera vatten. Vattenområdena bör vara till-
gängliga och säkra.

 Ti l lgänglighet Ti l lgänglighet Ti l lgänglighet Ti l lgänglighet Ti l lgänglighet
Undvik stängsel och annat som tydligt signalerar att vattnet är ett förbjudet om-
råde. Om man håller barnen ifrån vattenområden helt och hållet växer deras
nyfikenhet och intresse. Omgivningen kring vattenområden som av olika anled-
ningar är olämpliga att gå nära måste utformas på ett sätt som gör att det är
krångligt eller känns onaturligt att närma sig vattnet.

     TTTTTyyyyydlig utfdl ig utfdl ig utfdl ig utfdl ig utfororororor mning kring vmning kring vmning kring vmning kring vmning kring vaaaaattenttenttenttentten
Ytor som gränsar till vattenområden av djupare och farligare karaktär bör få en
utformning som påkallar uppmärksamhet. Exempelvis kajkanter med belägg-
ning i annat material/annan färg än omkringliggande yta eller visuella barriärer i
form av t ex pollare med rep emellan.

[30]
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 Lugna vattenmil jöer nära hemmet Lugna vattenmil jöer nära hemmet Lugna vattenmil jöer nära hemmet Lugna vattenmil jöer nära hemmet Lugna vattenmil jöer nära hemmet
Barn som växer upp nära vattenområden borde tidigt komma i kontakt med
dessa på ett naturligt sätt för att lära känna vattnet och skapa respekt för det. Med
hjälp av mindre vattenområden i en lugn miljö nära hemmet mättas barnets in-
tresse för andra större och riskablare vattenområden. Exempelvis kan en grund
damm eller ett mindre vattendrag med sakta rinnande vatten placeras på
kvartersgården.

 Bar Bar Bar Bar Bar nanpassade knanpassade knanpassade knanpassade knanpassade konstronstronstronstronstr uktioneruktioneruktioneruktioneruktioner
Broar, skyddsräcken och andra tekniska konstruktioner med anknytning till vat-
tenområden måste utformas så att de fungerar även för barn. Hänsyn måste tas
till barnens storlek, ur säkerhets- och attraktivitetssynpunkt. Kanter och slänter
mot vattenområden måste möjliggöra att man kan klättra upp på dem om man
trillar i vattnet.

[32]
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