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Barns platser i en barnvänlig bebyggd miljö?



Barnledda promenadintervjuer



Programmerade platser: Sociala lekplatser

”Det finns buskar där och sen finns där 
buskar här och det finns jättemycket 
olika dunkställen.”

”Den är jättekul… Man har mycket folk 
och det är ju som sagt ett mysigt ställe. 
Här kan man pjättas och ha roligt 
tillsammans”

(Jansson, Sundevall & Wales, 2016)



”Jag tycker såna här platser är roligare… för 
här tycker jag man kan göra så mycket mer 
ändå… det är bara att komma på saker som 
man kan göra.”

”När man kommer till en skog så har man 
till exempel varit på ett ställe då och sen 
går man längre ut och då hamnar man på 
ett annat ställe helt plötsligt.”

”Det är lite jobbigt att gå, men samtidigt hade 
inte, hade det varit helt perfekt så hade det 
inte varit nån spökskog....”

Oprogrammerade platser: många möjligheter

(Jansson, Sundevall & Wales, 2016)



Rika miljöer med många miljöerbjudanden



“Man har gått runt mycket med sina
föräldrar och hittat till lekplatser och
saker. Så kan man det senare.”

“Man känner många och… många
känner en, för om du har barn så
känner alla mig”.

“Du känner inte alla, men du känner
igen alla.”

Barns egna sociala nätverk

(Wales et al., 2020)



Grunden för barnvänliga miljöer

• Rörelsefrihet + rik miljö (många miljöerbjudanden - affordances)

• Rörelsefriheten påverkad av både fysisk och social miljö

(Kyttä, 2004): 

Hög rörelsefrihet Låg
rörelsefrihet

Rik miljö Bullerby Glasshouse
Påver miljö Wasteland Cell



Frihet att uppleva 

en rik miljö med 

många 

miljöerbjudanden



Socio-fysiska kvaliteter
– Platser
– Tillgänglighet
– Ren miljö
– Säkerhet och trygghet
– Frihet
– Lek och fritid
– Rättvisa
– Deltagande
– Lärande
– Platsanknytning

Processer
– Deltagande
– Reglering
– Planering
– Design
– Förvaltning
– Forskning
– Samarbete
– Utbildning…

Barnvänlig bebyggd miljö
(Jansson, Herbert, Zalar & Johansson, 2022)

”..platser och strukturer som ger stöd för 
barn och grupper med intresse för 
barnfrågor så att barn kan konstruera och 
implementera sina mål och projekt” 
(Horelli (2007, p. 283)



• Allra mest grundläggande är en variation av 
platser som barn får god tillgång till.

• Många olika kvaliteter, processer och 
personer/roller behöver samarbeta för att 
uppnå barnvänlighet lokalt!

Barnvänlig bebyggd miljö
(Jansson, Herbert, Zalar & Johansson, 2022)



Barns platser 2014 och 2019



Med förtätning…

• Platser barn använder försvinner

• Mer fokus på programmerade 
platser – barn undanträngda från 
andra platser

• Förtätningen upplevs ske för 
snabbt och på fel platser



Design och förvaltning som hindrar lek

”… de bara klipper träden och 
alla de små äpplena försvinner 
från marken och de klipper 
blommorna”. 

”Och så tycker jag att det inte 
finns så mycket för äldre barn.” 

”Man kan inte leka så 
mycket gömme… De 
vuxna tycker inte om det. 
Man får inte krypa i de 
här.”



Hållbara 
utemiljöer?

Ekologiskt

• Natur, biologisk mångfald, infiltration

• Ekologiskt, naturligt materialval 

• Återanvändning, reparationer och 
ombyggnad

Ekonomiskt
• Förvalta värden över tid
• Ha råd med goda investeringar!
• Inte alltid dyrast är bäst
• Slitstarkt, enkelt att reparera
• Ta tillvara unika platser
• Involvera brukare för lokal 

anpassning

Sociokulturellt
• Inkluderande för olika förmågor,  

åldrar och grupper
• Yta och ”oprogrammerat” för 

möten
• Ge barn tillgång till en större del 

av utemiljön
• Barns perspektiv, deltagande och 

påverkan
• Kulturarv
• Variation



”Universallösningarna” kan finnas i bygglekplatser 
och natur  



”Lekotoper”/”Playotopes”

Skisser: 
Urbio

Foto: Emma CrawleyFoto: Emma Crawley



”Ön”, Lund 1951

”Stenlekplatsen”, Luleå 1963



• Övergripande utformning och karaktär

• Innehåll

• Tid och förändring

• Sociala dimensioner

• Barns perspektiv och möjligheter

• Barns utveckling och färdighetsträning

• Förutsättningar för specifika lekaktiviteter

• Geografisk kontext

• Metodperspektiv

9 utgångspunkter 
för lekmiljöer

(Jansson, 2010)



Vems perspektiv på 
barns miljöer?

• Barn och vuxna har olika perspektiv och 
preferenser: se respektive göra

• Barns perspektiv – inte samma som 
(vuxnas) barnperspektiv, eller 
barnrättsperspektiv

• Platser för barn och barns egna platser 
(Rasmussen, 2004)

• Hur kan vi utveckla lekmiljöer med 
förståelse för barns perspektiv?

• Viktigt med vuxnas intresse för barns 
perspektiv – mycket att lära!



• Utmaningar:

“Det är riktigt kul. Man kan klättra upp för den stocken, sen
kan man ta sig ner mot det däcket så att man är högre.” 

• Platsskapande:

“Under där har vi en koja”

• Påverkan: 

” Man kan gräva sig in under… [fundament till lekredskap]”

• Socialt:

“Fanny och jag leker där hela tiden. Min bästa vän”

(Jansson, 2008; Jansson, 2015)

Barns perspektiv på utelek



• Strategisk förvaltning: 

Planering, design, anläggning och skötsel

Både skapa och utveckla miljöer 

• Brukarorienterad utemiljöförvaltning

• Utgångspunkt i både ett vuxenansvar 
(barnperspektiv) och i barns perspektiv

Processer och
praktik för
barnvänlighet

(Jansson et al, 2020)



Barnperspektiv inom svenska och 
danska parkförvaltningar
(Jansson, Zalar, Sundevall & Randrup, 2020)

• Brukarorienterad utemiljöförvaltning för barn och 

andra? Hur ser det ut? 

• Telefonintervjuer med 54 svenska och 25 danska 

parkförvaltningar

• Vanligare att fokusera på barn och andra grupper och 

att involvera dem i Sverige än i Danmark.

• Budgetbegränsningar och kunskapsbrist hindrar 

satsningar och barns deltagande.
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Barnperspektiv inom svenska och danska parkförvaltningar
(Jansson, Zalar, Sundevall & Randrup, 2020)

• Lekredskap är dyra – några ser andra 
möjligheter

• Få individer är drivande inom förvaltningen – de 
är ofta avgörande

• Stor skillnad mellan kommuner. De mest 
utvecklade och ambitiösa ser bredden och 
möjligheter att implementera barnperspektiv och 
barns perspektiv genom samarbeten, olika 
platser, arbetssätt mm

• Kunskapsutbyten inom och mellan kommuner 
kan vara värdefullt



Utveckling:
- Variation
- Förändring
- Sinnliga 

växter/element

Skötsel:
- Underhåll
- Klipp och 

beskärning
- Ordning

Planering:
- Rörelsefrihet
- Mångfald av 

platser
- Närhet

Inställning:
- Reglering
- Kontakt med barn
- Barns delaktighet

Planering, design och förvaltning
som främjar lek och hållbarhet

(Jansson & Lerstrup, 2020)

• Helhetssyn på planering, 
design och förvaltning



• En helhet för varierade platser och rörelsefrihet

• Både barns perspektiv och ett barnperspektiv

• Många aktörer och processer som främjar 
barnvänlighet

Barnvänlig miljö kräver förståelse och samarbete



Tack!
Märit Jansson Marit.Jansson@slu.se

https://pub.epsilon.s
lu.se/21246/1/janss
on_m_210115.pdf
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