
TEMA  Lek- och aktivitetsytor8

UTEMILJÖ 8 / 2014

15

UTEMILJÖ 3 / 2015

I GÖTEBORGS STAD antogs redan 2007 en 
lekplatspolicy. Syftet var bland annat att 
främja möten mellan olika åldrar, kulturer 
och människor med eller utan olika funk-
tionshinder. 

”Vi står inför stora utmaningar när det 
gäller planering och stadsutveckling där 
vi måste väga in många olika aspekter. Vi 
kan inte göra allt men vi kan ha bra stra-
tegier som hjälper oss i planeringsarbetet. 
Vi har tagit fram nya konkreta riktlinjer 
för jämställdhetsarbete i parker och natur- 
områden, som ska användas som ett stöd 
till våra medarbetare i arbetet i vardagen”, 
sa Helena Bjarnegård, stadsträdgårds- 
mästare, Park- och naturförvaltningen, 
Göteborgs stad.

En viktig del i planeringsarbetet för lek-
platser och naturområden är att involvera 
barnen. ”Jag skulle vilja att vi börjar arbe-
ta med lekbarhetsvandringar med barn och 
unga, precis som vi idag genomför trygg-
hetsvandringar för att skapa större trygghet 
i staden. Vi vill veta var barn vill vara och 
hur de vill leka”, sa Helena Bjarnegård.

ATT DET INTE alltid är så lätt att förutse 
vad som sker med en yta när man anläg-
ger någonting, i smått eller stort, fick vi 
flera exempel på under konferensen. ”På 
Järntorget i Göteborg har vi länge inte ve-
tat vad som ska hända. Vi la ut en konst-
gräsmatta och en studsmatta som en tillfäl-

lig åtgärd och ser att det samlar en väldig 
massa folk på torget.”

I de nya riktlinjerna finns särskilda ut-
formningsprinciper av jämställda platser 
för barn. Några av dessa är:
• Multifunktionella, flexibla platser med 
ett varierat innehåll.
• Plats som möjliggör för besökare att vara 
on stage, off stage, back stage.
• God orienterbarhet till, inom och från 
platsen.
• Undvik stereotypa normer av kvinnor 
och män i bild- och figurval.

Målet är att lekplatser ska vara multi- 
funktionella, flexibla och ha ett varie-
rat innehåll. De ska möjliggöra lek både 
on stage och off stage. ”Det är en viktig 
del i jämställdhetstanken; att alla inte vill  
vara i centrum utan vill sitta och titta på el-
ler kanske träna eller leka ifred på en lite 
mindre yta”, förklarade Helena Bjarnegård.

Vidare ska man tänka på att erbjuda 
könsneutrala aktiviteter och undvika ste-
reotypa normer i bild och figur. ”När det 
gäller skulpturer i staden ser vi ofta nakna 
kvinnor som står lite undanskymda med-
an män ofta är strama och påklädda, och 
står mer i fokus. Vi ska inte ta bort någ-

ra statyter men kan tänka till när vi sätter 
upp nya”.

BOVERKET HAR I samarbete med Movium 
tagit fram en vägledning för planering, ut-
formning och förvaltning av urbana ute-
miljöer för barn och unga. För att få en na-
tionell bild över hur barns och ungas ute-
miljöer ser ut, fick SCB i uppdrag att kart-
lägga barns utemiljöer.

”Det är uppenbart att alla barn inte har 
tillgång till goda utemiljöer. Friytan, och 
inte minst dess placering, är nödvändig för 
en god utemiljö. Barn behöver plats för so-
cialt samspel och att kunna vara fysiskt ak-
tiva, även i en tät stad. Det måste till ex-
empel finnas plats nog för att hinna få upp 
farten och kunna stanna tvärt”, berättade 
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt och 
projektledare vid Boverket.

De nya riktlinjerna, Gör plats för barn 
och unga! (Rapport 2015:8), finns att ladda 
hem från Boverkets hemsida. I maj publi- 
ceras rapporten i en bok och den 3–4 ju-
ni presenteras riktlinjerna på en konferens 
i Sundbyberg. 

Förutom representanter för Boverket 
och Movium och bostads- och stadsut-
vecklingsministern Mehmet Kaplan, del-
tar bland andra den engelske forskaren och 
skribenten Tim Gill och landskapsarkitek-
ten Helle Nebelong från Köpenhamn, som 
gjort sig känd för sin kreativa lekplats- och 
skolgårdsdesign.

UNDER KONFERENSEN I Göteborg gjordes 
två studiebesök – till Trädgårdsföreningen 
och Hisingsparken. Trädgårdsföreningens 
lekplats har bland annat fått ta emot ett 
hedersomnämnande från Per och Alma 
Olssons fond för gestaltningen i samband 
med renoveringen 2013. Motiveringen löd: 
”Den lekplats vi möter idag är en plats som 
innehåller många fängslande möten mellan 

Hur kan man främja jämställdhet vid utformning av utemiljöer för barn och unga? 
Och vilka erfarenheter finns? Dessa frågor studerades och diskuterades vid 

en konferens arrangerad av Movium och Göteborgs stad den 25 mars. 
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Jämställd lek i utemiljöer

”Det spelar 
ingen roll hur 

många strategiska 
mål vi beslutar om, 
det viktigaste är att 

det är roligt” 

Helena Bjarnegård. 
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Rolig lek i Trädgårdsföreningen i Göteborg. 
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lek och lummig grönska. Med stor omsorg 
och mycket fantasi har det formats en liv-
full miljö med många rumsbildningar ska-
pade av bambu, blommande perenner och 
slingrande grusgångar.”

Lekplatsen har ganska liten yta och lig-
ger i en park från 1850-talet. Här har ing-
en dialog med barn förts, desto mer med 
en samverkansgrupp för fysisk tillgänglig-
het som har varit en viktig aktör vid reno-
veringen. Mystik, slingriga gångar, rabatt-
bågar och en hemlig sagoträdgård är några 
av ingredienserna. Platsen ska vara till för 
alla, inte bara fysiskt aktiva barn. Besökare 
ska också kunna gå eller åka runt i rullstol 
och lukta på blommor, titta på insekter 
och vara med. Mycket jobb har lagts ned 
på ljussättning, dels för att förstärka mys-
tiken men också för att fler ska kunna leka 
även på vintern när det blir mörkt tidigt. 

HISINGSPARKEN, SOM INVIGDES i novem-
ber 2014, är en av fyra utflyktsparker i 
Göteborg. Fokus vid planeringen var dia-
log med barn och unga, bland annat be-
sökte en skola platsen och samlade in in-
formation för att sedan presentera sina för-
slag muntligt vid ett möte med förvaltning-
en. Av de 33 funktioner som kom fram som 
önskemål, har förvaltningen genomfört 22 
stycken. Klara fem i topp var hinder, ba-
lans och klättring, linbana, rutschbanor 

och gungor, utegym och vattenlek. En lär-
dom var att det inte alltid är som man först 
tror: här ville många av killarna ha frukt-
träd och insektshus medan tjejer önska-
de klättring. I efterhand när förvaltningen 
själva ser på gestaltningen med jämställd-
hetsögon, har det blivit ganska bra, trots 
att man vid planeringen inte hade tillgång 
till de nya riktlinjerna.

ARKITEKTKONSULENTERNA LARS JONSSON, 

Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad, och 
Mania Teimouri, Kultur i Väst, har som 
uppdrag att öka barns och ungas möjlig-
heter att påverka sin närmiljö. De ser ar-
kitekturpedagogik som en viktig resurs 
att öka barns kunskap om sin närmiljö 
och förståelsen för hur samhället funge-
rar. Arkitekturpedagogik kan stärka barns 
självkänsla och ansvarskänsla för en miljö 
de själva har varit med och påverkat.

”Det är inte svårt att prata om arkitek-
tur, det finns överallt. Till exempel kan 
man göra stadsvandringar tillsammans med 
små barn runt där de bor och titta på mil-
jön, hur den används och varför det ser ut 
som det gör”, konstaterade arkitektkonsu-
lenterna på konferensen. Integration, till-
gänglighet – allt hänger ihop. ”I alla pro-
jekt som involverar barns delaktighet och 
jämställdhet måste man fråga sig vilka det 
är som inte är med, vilka är exkluderade?”

FREDRIKA MÅRTENSSON ÄR universitets-
lektor vid SLU Alnarp och forskar kring 
barns utemiljöer. Hon menade att man of-
ta hamnar i aktiva platser för pojkar och 
lugna platser för flickor, och att i naturen 
verkar pojkar och flickor leka mer jämlikt. 
Rekommendationen om placering av ute-
miljöer i nära anslutning till skolor och 
förskolor upp till sjätte klass är naturligtvis 
bra. Men eftersom det är 10-åringarna som 
är i topp när det gäller fysisk aktivitet, och 
det egentligen är efter sjätte klass som fy-
sisk aktivitet behövs bäst, kanske man mås-
te tänka annorlunda.

”Det görs stora satsningar på lekplatser 
men det är de andra miljöerna, till exem-
pel gångstråk och cykelvägar, som bär upp 
mycket av vardagsrörligheten. Barn väljer 
hellre att cykla genom villaområden än på 
en anlagd cykelbana”, berättade Fredrika 
Mårtensson.

Hon fortsatte: ”Vitsen med att gå ut är 
att det händer något annat än inne. Det 
är något vi är ute efter – att ha roligt, hit-
ta äventyr, anta utmaningar. Att upptäcka 
nya platser och hitta äventyr är lika viktigt 
som aktiviteten.”

Tidningen Utemiljö återkommer till 
det här ämnet i fler utgåvor framöver. På 
vår hemsida finns redan nu en lista med 
tips om var du kan läsa mer om de här frå-
gorna.
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En skön sittplats, lite vid sidan av och med 
utsikt över den stora lekplatsen i Hisingsparken.

Äpplet i leklandskapet i Hisingsparken är inramat av ett 
böljande trädäck som bjuder in till lek och picknick.

En grotta längs stigen i skogen i Hisings-
parken gör promenaden extra spännande.

I Trädgårdsföreningen präglas den renoverade lekplatsen av mystik och slingriga grusgångar, och 
inte minst tillgänglighet även för de som inte är så fysiskt aktiva.

10


