
Välkomna till workshop!
Meningsskapande utemiljöer 

ett samhällsbyggande

Hur leker barn 2030? utemiljovarde.se

Torbjörn Wrange, Karlstads Kommun

Ute är inne 2019

Hur fördereder vi de små samhällsbyggarnas hjärnor för framtiden
1. Handlingskompentens – framtidens beslutsfattare och samhällsbyggare
Delaktighet – möjlighet att göra på riktigt!
2. Hur utvecklar vi våra städer med barnperspektiv idag och i framtiden? Hur ser 
riktningen ut? Hur skulle den kunna se ut?
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Samhällsbyggare, 
Maximerar de olika förmågor i bikupan – förberedda för förändring
När blir handlingskompetens kollektiv? Nyttan av diveriteten av förmågor
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ESD GAP area 1,2,3,4,5

Tid att vara i bottenkakan - embody
Samhällstransformation, stadens störsa markanvändare
Visionsprocesser
Demokratiprocesser
Mål 17 – skala partnership – vad är det där du arbetar? Gränssuddande?
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Frihet - ESD
Mentor Tim Gill rethinkingchildhood
*Vad begränsar barns frihet idag? Byt bild
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Freedom and Responsability

A fundamental non balance!
Ansvar Frihet

Frihet – begränsande faktor
Barn som kan tänka själva, tillit till sin förmåga
Begränsar vi barns förmåga att ställa in denna ickebalans. Vad sätter gänserna? 
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Barnets perspektiv – barnets röst

Pedagogens perspektiv

Medborgarperspektiv

Barnperspektivet – forskning

Barnkonventionen 2020

Demokratins dilemman – facilitering
Kan va så - rädsla för demokrati? Ovana att hantera delaktiget - metod
Hur lyssnar vi in barnens röster? Vilka frågor ställer vi?
Lätt att bli rädd för demokrati om vi inte kan facilitera. Neutralt faciliteringsstöd
Trygga 24timmarsytor I den förtätade staden – alla åldrar
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Metodutveckling Karlstads kommun – digitalisering av demokrativerktyg
Demokrati svårt – huvuduppdrag, dilemma
Stanna i värden
Golden Circle
Demokratiprocesser – barnperspektiv ut
Önskelistor är svar på att vi inte designat processen– värdenivå
*rita lekminne
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*Undersök frontalloben tillsammans, googlesök
Utvecklas inte om vi per definition inte leker som barn. Dvs bortom styrda aktiviteter 
och regellekar.
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Exekutiva förmågor – frontalloben;
förmågan till att ta initiativ 

Bedöma risk

Tidsuppfattning, förstå sambandet mellan orsak och verkan 

Förmågan att planera och organisera 

Förmågan att övervaka sina handlingar, en funktion där handlingar ses 

hur de görs och om det sättet fungerar, denna funktion hjälper till med 

självkorrigering förmågan att värdera egna handlingar 

Skapandet av struktur i vardagen

Förmågan att motivera sig själv till handlingar kunna skjuta upp 

behovstillfredsställelse 

Förmågan till att inhibera automatiskt agerande 

Förmågan att fokusera uppmärksamhet, här krävs att ovidkommande 

saker kan blockeras (inhibition) förmågan att hålla kvar 

uppmärksamheten både med och utan distraktioner, denna förmåga är 

begränsad till minuter 

Förmågan att fördela uppmärksamheten.

Frontalloben utvecklas när vi får utforska omvärlden på egen hand, självstyrt - Lek 
Balans spontant – styrt - övervakat
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Lek - Evolution

Däggdjur
Utvecklar riskbedömning - tillit till sina förmågor, känsloreglera, fysiska förmågor –
överlevnad
starka kroppar, samarbetsförmåga
Störst hjärnor leker längst
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Sju ursprungsbefolkningar – Antropologstudier - lek

Fritt utforskande – morgon till kväll

Får förmågor de behöver utveckla in i vuxenlivet
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Jägar och samlar kultur
Antropologi studier;
Extremt intelligenta
Gladaste
mest samatbetsvilliga
mest resilienta

Är lek ett förlegat begrepp?
Vad händer när leken möter lärandet, när leken kommer in i skolan?
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Lek

Evolutionens egen föräkran att unga däggdjur
inklusive människan växer upp och utvecklar de 
nödvända förmågor de behöver för utvecklas 
framgångsfullt in i vuxenlivet. 

Peter Grey –Professor Evolutionsbiologi - Lek

Hunter gather education
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Lek är självinitierad och styrd av barnet 
själv. Däri ligger den utbildande styrkan

Den tydligaste beforskade anledningen att 
leken avtar hos människan är synen på att 
vuxna behöver vara närvarande. 

FoHänder det något med liken eller kanske begreppet I skolan. Balansen aktivitet
spontant

5-8 gånger så mycket barn mental ohälsa depr ångest 1960

självmordsstatistiken bland tonåringar 15-24

Under 15 4 gånger

1980 Narsissism empati, krartivitet

utemiljön mindre attraktiv när färre är ute

Korreleringen är stark 

Lösa sina egna prpblem

öka kontakten I kvarteren, designa inkluderade utemiljöer och naturlekplatser
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Inkluderande- varierande
Alla zoner
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Rollspel Rosenbegs herrgård
31 eller 13 (på myndighetsnivå) barnperspektiv – Hur samlas vi kring Barnperspektivet
Vi bygger en f-7 skola
Projektledare
Vi har fått en tomt, byggherren stressad
Behöver veta vad ni tycker
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Hur hittar vi skärningspunkten, hur ser skärningspunkten ut, fundera?
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Vilka barnperspektiv har fått förtur här?
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Case
Hitta balansen – utemiljovarde.se
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Möjlighet               Risk                     Beslut

_________
_________
_________
_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________

Verktyget ”Hitta balansen”
Protokollet finns på utemiljovarde.se under verktyg
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Handlingskompetens
Okodat / kodat – Talar platsen om för dig vad du ska göra eller bjuder den in till 
kreativitet och förändring 
Frontalloben föränderligt – israel adpoterade byggleken till alla utemijlöer – idag 
världens mest innovativa land.
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Vad visionerar vi om i sverige?
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Bilder från utemiljöer i Australien.
-Hög delaktighet
-inkludering
-Föränderlighet
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Bra Barnperspektivet in i Samhällsplaneringen i alla skeden genom dialog och 
kunskapshöjning
Så har vi omsatt Boverkets vägledning i Karlstad - digitaliserad – utemiljovarde.se
Boverkets vägledning – lokala förutsättningar – tillsammans med andra kommuner och 
forskare
Stödverktyg för att lyfta barnet röst – Barnkonventionen
Tätar glapp mellan planeringens olika skeden
Analysverktyg för att lyfta forskning – Barnperspektivet i olika skeden
Nulägesanalys utemiljöer– För Chefer och pedagoger (verksamhetsutveckling)
Analys tidiga skeden – Barnkonsekvensanalys (bedöming av landskapsritningar och 
tomter) – för Strateger, Planerare, Landskapsarkitekter, projektledare
Analyser för översiktsplanering och bostadsgårdar på gång
Analyser med upphandlade markentreprenörer och landskapsarkitekter
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Utemiljövärde, en öppen ESD-process
Utvecklandet av verktyget har byggt på maximerad delaktighet genom möten, samarbeten, samtal och remitterande. 

Barn- och ungdomsförvaltingen i Karlstad vill tacka:
Karlstad Kommuns förvaltningar
Mats Lieberg, SLU Alnarp, 
Fredrika Martensson, SLU Alnarp, 
Lena Olsson, Karlstads Universitet,
Ellen Beate Sandseter NTNU, 
Daniel Olsson, Karlstads universitet,
Louise Persson CFBUPH Kau,
Ulf Johansson, Karlstads Universitet
Åsa Olsson, Karlstads universitet
Pernilla Hedström, Karlstads universitet
Cecilia Boldeman, Karolinska institutet, 
Emilia Fägerstam, LiU, 
Anders Szczepanski, LiU, 
Kari Björka, Hodnelands DAODEO
Emma Crawley. Lead for ESD
Magnus Bolin, Riksåklagarmyndigheten 
Lena Ljungmark, Anders Kjellsson, Magnus Bolin, 
Titti Olsson, Petter Åkerblom, 
Suzanne De Laval, Erik Norgren, Linda Fetiu, 
Linda Nilsson, Tim Gill, Bernard Spiegal, 
Grün macht schuhle, Barnombudsmannen, 
MBSs arbete med barnsäkerhet, Pedagog Värmland, 
Lunds kommun, Malmö stad, Örebro kommun och 
Västerås kommun. Strålskyddsmyndigheten, Konsumentverket,
Folkhalsomyndigheten, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, 
och som största inspiration Boverkets vägledning for planering,
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. 

Alla i rummet

Teorin om alla i rummet
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Barnkonventionen - Vilka analyser har vi gjort, 
I många år har vi gissat, det har vi inte råd med i den förtätade staden!
Mer än bara ytan.
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Stadens största markanvändare

Förutom bilen (50%) Skola och Förskola
Möjlighet att skala globala mål
Heat island effect, lärmiljör, könsneutral, förgröning
Dagavattenfördröjning, rika meningsskapande lärmiljöer, elementen, naturkontakt, 
fenomen
Trafik/mobilitetslösningar – Vilka tomter väljer vi i översiktsplaneringen tidigt. 
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Lärmiljön precis utanför byggnaden – Transparensen ute/inne
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Stockholm 1850
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Tillräcklig yta? 22 rum, trädgårdsmästare 1gång/vecka
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Analys – samlingsplats – Kan man bedriva en demokratisk verksamhet utan att kunna
samlas i cirkel?
Hur manga utemiljöer har samlingsplats för reflektion?
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Vad skapar rörelsen, De flesta enkla lösningar exkluderar ofta.
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Hur leker barn 2030
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