Arkitektur og landskapsarkitektur

Lesbarhet
Med lesbarhet menes i hvilken grad miljøet kommuniserer tydelig med brukerne,
men samtidig åpner for ulike muligheter til lek.
Tydelige soner som kommuniserer godt med hverandre og øvrige funksjoner i miljøet
er viktig for å fremme barns lek og lette de praktiske gjøremålene i barnehagen.
Et tydelig lesbart ute- og innemiljø vil gi barna gode rammer for lek.

VIKTIGE FAKTORER FOR LESBARHET
GANGLINJER
I barnehagen er det mange praktiske gjøremål som skal utføres.
•

Tydelige ganglinjer som går utenom lekesoner er viktig for at
barn ikke skal bli unødvendig forstyrret i leken.

•

I utemiljøet er sammenkobling av ulike elementer med stier med
på å skape aktivitet, fremme kompleks lek og bidra til at en større
del av uteområdet tas i bruk.

Tips!
•

Hold lekesoner for rolig
lek og mer aktiv lek adskilt
slik at de ikke forstyrrer
hverandre.

•

Uteareal for de yngste
bør være i nærheten av
inngangene for å ivareta
trygget og nærhet til
personalet.

•

Legg inn ganglinjer som
binder funksjoner sammen
på en god måte, samtidig
som de ikke går tvers
gjennom soner hvor
de kan oppleves som
forstyrrende.

TYDELIG PLANLØSNINGER
Det bør være forståelig for brukerne hvordan miljøet kan tas i bruk.
•

I innemiljøet bør det være en klar romlig organisering, hvor rom
ligger nært tilknyttet viktige funksjoner (spiseareal, kjøkken,
stellerom, toaletter osv.). Dette muliggjør god bruk av hele
lekearealet gjennom dagen.

•

Likeledes bør funksjoner i uteområdet plasseres slik at de
gjensidig styrker hverandre, eksempelvis er tilgang på vann
i nærheten av sandkassa gunstig for konstruksjonsleken.

KLARE SONER FOR AKTIVITET, ROLIG LEK OG HVILE
Både i ute- og innemiljøet bør det være soner for aktiv og rolig lek.
Det bør også være steder for hvile.
Plassering og utforming av disse sonene må sees i sammenheng
med tilstøtende rom og funksjoner slik at leken skjermes
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