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Abstract
Bergvall, Amanda (2013)
Det ska vara roligt, varierande och mindre asfalt – En uppsats om vad barns
delaktighet och inflytande kan tillföra i samhällsplaneringen. [It should be fun, varied
and less asphalt – An essay about what children’s participation and influence can
bring to community planning]
Samhällsplanering, avancerad nivå
Masteruppsats för masterexamen i samhällsplanering, 30 hp
Handledare: Bylund, Jonas
Språk: Svenska
Sedan FN:s konvention om barns rättigheter har barns inflytande och delaktighet i
samhällsplaneringen stärkts i de frågor som rör barnet. Konventionen hävdar att det är
barnens rätt att bilda och uttrycka sina egna åsikter samt att dessa ska respekteras och
tas på allvar. Forskningen har genom flera studier kunnat konstatera att barns
deltagande är ovärderligt i de frågor som berör dem men att projekt sällan vet hur man
ska gå tillväga för att lyckas uppnå ett verkligt inflytande för barnen. I min uppsats
undersöker jag hur barnperspektivet behandlas i planeringen och vid utformningen av
staden med fokus på vad barnen kan tillföra samt varför det är viktigt med
barnperspektivet. Jag har tillsammans med en grundskoleklass undersökt olika
metoder och tillvägagångssätt där barnen fått möjligheten att uttrycka sina tankar och
idéer kring sin närmiljö på ett varierat och kreativt sätt. Resultatet i min studie visar
att barns perspektiv är komplexa men att de tillför ett unikt och nyskapande
kunskapsunderlag som inte kan åstadkommas utan barnen. Barnens bidrag kan vidare
användas tillsammans med övrigt material vid utformning och bearbetning av planer
och program. Samtidigt visar resultatet att barn inte får tillräckligt med utrymme att
faktiskt påverka planeringen vilket framförallt anses bero på för lite kunskap och
erfarenhet kring hur arbetet med barn ska tillämpas.
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perspektiv,

inflytande,

delaktighet,

Förord
Det har varit en utmanande, lärorik och intressant resa att undersöka hur
barnperspektivet behandlas i planeringen. Det har resulterat i många nya erfarenheter
och lärdomar som vidare bidragit till att jag idag ser på samhällsplanering med nya
ögon. Därför vill jag börja med att tacka klass 6B för att ni ställde upp och deltog i
alla momenten med intresse, engagemang och nyfikenhet. Jag vill även tacka er för att
ni överraskade, imponerade och lärde mig väldigt mycket samt tillät mig att komma
närmare er värld. Sedan vill jag tacka samtliga respondenter som tagit sig tid och
bidragit med sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Tack till min familj som
läst, lyssnat och stöttat mig under uppsatsens alla upp- och nedgångar. Tack till
Lovisa Rosendahl som varit en ovärderlig stöttepelare. Slutligen vill jag tacka min
handledare Jonas Bylund för bra vägledning och för bra diskussioner.

Amanda Bergvall
Stockholm, 2013
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1. Inledning
Under lång tid har experter och sakkunniga haft stort inflytande på utformningen av
våra stadsmiljöer, vilka funktioner och kvaliteter som ska finnas samt hur det
offentliga rummet får användas. Detta har dock fått mycket kritik varpå delaktighet
och medborgarinflytande diskuterats och framhävts som exempel på en mer hållbar
och demokratiskt rättvis planering. Till kritiken ifrågasätts, förutom de traditionella
maktstrukturerna, bilen som fokus i planeringen liksom hur det offentliga rummet ska
planeras samt för vem staden byggs för.
Sedan FN:s konvention, 1989, om barns rättigheter har även barns inflytande och
delaktighet fått större fäste inom planeringen. Konventionen hävdar bland annat att
delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan och
göra sin röst hörd kring frågor som påverkar dem i deras närmiljö. Detta har vidare
bidragit till att man idag ser barn som aktörer i samhället och i planeringen av den
fysiska miljön (Rasmusson, 2003). Enligt Lindgren och Halldén (2001) har detta
skapat ett nytt perspektiv som definierar barn som självständiga, lärande och
ansvarsfulla individer. Trots denna utveckling är maktfrågan fortfarande en komplex
utmaning för att lyckas uppnå reellt inflytande och deltagande för barn. Byggbolag,
konsulter och privata aktörer får idag mer och mer makt och inflytande över
planeringen vilket innebär att demokratifrågor inte alltid når grupper som ligger
utanför det traditionella systemet, vilket barn gör då de inte har någon formell rösträtt
förrän de är 18 år (Movium magasin, 2012). Många av dessa aktörer menar dock att
de har ett barnperspektiv. Att barn faktiskt får vara med och påverka och delta i
planeringsprocessen är i och med detta dock ingen självklarhet. Barn ger i många fall
prestige till vissa projekt där marknadsföringen sägs handla om barnets bästa, och
vem kan säga nej till det? Barnperspektivet utnyttjas därmed i vissa fall på ett
skendemokratiskt sätt för att kunna rättfärdiga olika projekt (Björklid, Intervju). Vi
har goda kunskaper om barn på många sätt men hur man arbetar, talar och förstår barn
vet vi fortfarande lite om vilket skapar dessa fallgropar (Björklid, Intervju).
Barnperspektivet går hand i hand med deltagande varför många planeringsdokument
liksom andra styrdokument ofta utgår från Roger Harts deltagandestege, en revidering
av Sherry Arnsteins deltagandestege från 1969. Harts stege är en metafor för vilken
nivå av inflytande barn kan ha i olika projekt samt när det inte räknas som inflytande
utan där barn endast används som symboler eller dekorationer (Nordenfors, 2010).
Skillnaden mellan vanligt medborgarinflytande och barnens inflytande är att barnen
inte själva kan ta ansvar för olika beslut utan beslutsprocessen delas hela tiden med
vuxna. Inflytandet mäts således hur barn får vara med och påverka beslut genom att
de får uttrycka sina egna tankar och åsikter kring en viss fråga. Men går det att mäta
deltagande? Och vad kan barn tillföra till planeringen?
Mot bakgrund av detta blir det intressant att studera barnperspektivet i
samhällsplaneringen liksom vilka förutsättningar som finns för barns möjligheter att
påverka i planeringen. Detta görs genom en fallstudie där jag tillsammans med en
grundskoleklass kommer att pröva olika metoder och tillvägagångssätt där barnen ges
möjligheter att på ett varierat sätt få uttrycka sina tankar och idéer kring sin närmiljö.
Detta jämförs och analyseras sedan med såväl forskningen som med olika
representanter inom planering och deras perspektiv kring frågan – varför är
barnperspektivet viktigt?
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur barnperspektivet behandlas i planeringen
och vid utformningen av staden med fokus på platser i barnens närmiljö. Vidare syftar
uppsatsen till att undersöka varför barn ska vara delaktiga liksom vad de kan tillföra
till planeringen. Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats:
-

I vilka sammanhang kan barn delta och påverka i planeringsprocessen?

-

På vilket sätt behandlas barnperspektivet i planeringen?

-

Hur ser barn på sin närmiljö och vad kan deras perspektiv tillföra i
samhällsplaneringen?

1.2 Avgränsningar och centrala begrepp
Det finns ett stort tolkningsutrymme kring flera begrepp som figurerar i samband med
barn, planering och deras närmiljö. Begreppens innebörd och relevans bör därför
alltid definieras för respektive projekt, plan, program, eller i detta fall för en uppsats.
Begreppen är en del av uppsatsens teoretiska avgränsning, det vill säga att litteraturen
som behandlas fokuserar kring dessa med olika infallsvinklar. Uppsatsen har vidare
en empirisk avgränsning där en undersökning med en grundskoleklass och intervjuer
med olika aktörer inom planering och utveckling har genomförts.
Inflytande
Innebörden av begreppet inflytande kan tolkas på flera olika sätt. Det handlar bland
annat om att få göra sin röst hörd i frågor som intresserar såväl vuxna som barn.
Beroende av vilken åldersgrupp barnen är i kan olika former av inflytande användas.
Barns inflytande i planeringsprocessen innefattar att de är med och påverkar besluten
på något sätt. Genom att barn får identifiera och illustrera sina perspektiv av
upplevelser, uttrycksformer, tankar och känslor måste vuxna försöka tolka deras
utsagor utifrån deras sätt att uttrycka sig (Pramling Samuelson & Sheridan, 2003).
Delaktighet
Delaktighet är, liksom inflytande, ett begrepp vars tolkning kan göras på olika sätt
beroende av vilken kontext den tas upp i. För planering med barn och unga handlar
delaktighet om att vilja och kunna fånga det som intresserar barnen. Det handlar om
att fånga vad barnens värld innehåller, deras erfarenheter och förståelser i den och hur
detta kan tas tillvara och förvaltas (Pramling Samuelson & Sheridan, 2003). Det
handlar inte enbart om att höra och lyssna till barnen, utan de måste få vara med i hela
beslutsprocessen. Betydelsen av att barnen är delaktiga från ord till handling är viktig
för att inte göra barnens utsagor till symbolik utan värde för beslutsunderlaget.
Barn
Barnkonventionens definition av barn är varje människa under 18 år. Barn benämns
ofta i grupp men det är viktigt att poängtera att barn är en heterogen grupp med
individuella erfarenheter och preferenser (Cele, 2006). Olika åldrar, kön och etnicitet
ger olika förutsättningar och är vidare en notering om att barn inte är en homogen
sammansättning. För att kunna tillgodose barns olika behov i olika åldrar kan
ytterligare en avgränsning göras: små barn (0-5 år), mellanstora barn (6-12) samt
ungdomar (13-18 år) (Boverket, 2000).
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Denna indelning har enligt Boverket (2000) betydelse när det gäller den fysiska
samhällsplaneringen då barn i olika åldrar har skilda geografiska begränsningar. För
undersökningen i uppsatsen har kategorin mellanstora barn studerats. Barn i denna
ålder är i en viktig fas i utvecklingen som karaktäriseras av självständighet och
förmågan att kunna uttrycka sig och kommunicera sina tankar och idéer. De
mellanstora barnen tillbringar även mycket tid i sitt grannskap och börjar röra sig mer
fritt på egen hand vilket också gör att de har mycket kunskap om sin närmiljö. Vilket
är den främsta anledningen till varför jag valt att studera denna åldersgrupp. Barnen
som deltagit i undersökningen är mellan 11-12 år.
Rörelsefrihet
Vuxna och barn har olika möjligheter, liksom begränsningar, att kunna röra sig i
staden. Vuxna och barn rör sig dessutom på olika sätt när de vistas i olika
utomhusmiljöer. Barn rör sig inte alltid på dem planerade gångvägarna, stråken eller
stigarna. Vilket är precis vad som menas med rörelsefrihet – barn och ungas
förutsättningar att röra sig utomhus på egen hand (Faskunger, 2008). Dessa
oplanerade rörelsemönster skapar en viktig känsla av rörelsefrihet och stimulering hos
barnen som både har ett hälsomässigt och socialt värde. Rörelsefriheten hjälper även
barnen att lära sig om sin omgivning, upptäcka saker och se hur den fysiska miljön
hänger samman. Städer förändras och i samband med den växande urbaniseringen
som sker idag med en ökad förtätning och ett ökat trafikflöde är detta en mycket
viktig aspekt att beakta. Det är dock funktioner som är nödvändiga i en stad men de
skapar samtidigt en begränsad rörelsefrihet för barnen. Det är avgörande för barns
välmående och konstruktion av identitet att ha tillgång till utomhusmiljöer (Cele,
2006).
Lek
För barn är leken i utomhusmiljön en viktig och mångsidig aktivitet som är lätt,
spontan och utan besvär. I leken finns ett stort inslag av kaos som utgör en lustfylld
förvirring, tanklöshet och glädje. Barnens erfarenheter tolkas i leken som därmed gör
det möjligt att uttrycka och bearbeta sina upplevelser och känslor. I leken, liksom i
rörelsefriheten, stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till
symboliskt tänkande. Leken har därmed en väsentlig roll i barnens utveckling av
sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. En blandning av öppna ytor,
vegetation och lekredskap är viktiga element för att kunna utveckla och inspirera
barnens lek (Lenninger & Olsson, 2006).
Närmiljö
Närmiljö är den miljö som är lokaliserad nära, eller i anslutning till bostaden. Barn är
den grupp i samhället som spenderar mest tid i sin närmiljö vilket gör att dess
utformning och karaktär är viktiga för barns aktiviteter och spontana möten. Det finns
starka bevis för att god tillgång till anläggningar för rekreation, lekplatser, parker och
andra gröna ytor ökar fysisk aktivitet hos barn (Faskunger, 2008). Närmiljön skapar
därmed förutsättningar för barnens rörelsefrihet och lek och har således en betydande
roll i deras fysiska och mentala utveckling. Närmiljöns möjligheter hamnar dock i
konflikt med att den täta staden har blivit ett planeringsideal för en urban livsstil. Det
innebär att mycket mark tas i anspråk samt att områden separeras av vägar och ökat
trafikflöde (Lenninger & Olsson, 2006).
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Samhällsplanering
Samhällsplanering innebär att såväl översiktligt som detaljerat utarbeta och fastställa
riktlinjer för lokalisering och utveckling av bebyggelse, kommunikationer, service
och miljö. De som är ansvariga för planeringen utgörs av politiker och tjänstemän
som tillsammans med andra aktörer i samhället balanserar olika intressen i linje med
de samhällsmål staden strävar efter. Det är ofta byggherrar som idag tar initiativ till
olika projekt, vilka är såväl privata som offentliga företag, institutioner eller personer.
En plan eller ett projekt ska alltid ha samråd där berörda hushåll, organisationer och
företag får information om de avsedda förändringarna samt möjlighet att lämna in
synpunkter (Faskunger, 2008).

1.3 Etiska förhållningssätt vid forskning som involverar barn
Etik och moral är begrepp som bör reflekteras och problematiseras innan
undersökningen påbörjas då etik handlar om att bygga upp en medvetenhet och
diskussion om huruvida forskningen bör tillämpas. Forskning där barn är informanter
innehåller ett flertal etiska dilemman som noga bör klargöras innan undersökningen
tar vid i syfte att respektera barnets rättigheter (Kirk, 2007). Etiken blir således en
teori för hur moralen appliceras i praktiken. Genom att vidare analysera områdets
känslighet liksom vilka svårigheter eller situationer som kan uppstå blir forskaren väl
införstådd i såväl lagar och regler som etiska och moraliska dilemman, varav god
forskningssed upprätthålls (Vetenskapsrådet, 2011).
Den etiska komplexitet som uppstår vid forskning som involverar barn måste ta stöd
från vilka kodexar området innehåller. Vidare bör olika förutsättningar och
utgångspunkter urskiljas för att därigenom kunna motivera syftet med varför andra
metoder för datainsamling inte kan uppnå samma resultat (Vetenskapsrådet, 2011).
Synen på barn kan urskiljas av två perspektiv varav det första handlar om att barn är i
behov av skydd medan det andra handlar om att barn är självständiga individer. Dessa
olika synsätt påverkar deras roll i forskningssammanhang samt vilken mening deras
delaktighet har. Idag förhåller sig dock forskningen alltmer till att uppfatta barn som
aktiva och kompetenta och tar därför större avstånd från att se barn som passiva
objekt (Kirk, 2007). Däremot innebär inte det att barn kan utsätts för vissa risker i
samband med olika forskningsprojekt. Ett exempel på detta kan vara att vid en
undersökning får reda på att barnet utsätts för hot och våld i hemmet varpå
sekretesslagen kan komma att hävas. Det finns dock inga sådana identifierade risker
för barnen i denna undersökning men bör trots det noteras som en allmänt viktig
aspekt och som vidare urskiljer komplexiteten inom etik och moral vid forskning som
involverar barn. Utmaningen för denna undersökning föreligger istället av vad Kirk
beskriver som metodologiska dilemman vilka består av hur olika kulturer av barndom
och vuxenliv uppfattas samt den heterogena karaktären som barndomen representeras
av (Kirk, 2007). Dessa dilemman handlar om vad forskaren ger barndom för innehåll
och mening, i vilken utsträckning barn uppfattas som ”annorlunda” samt vilken
ställning barn bedöms ha i samhället. Något som i hög grad även ställs i relation till
etik och moral då dessa aspekter dels präglar hur forskaren formar sin forskning och
dels hur man som vuxen tolkar barnets sociala värld.
1.3.1 Att arbeta med barn

Att arbeta med barn i forskningsprojekt innebär att kunna vara lyhörd för barnens
egna sätt att uttrycka sig och hitta dessa medel och metoder som tillåter det.
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Här är det således relevant att tillhandahålla information och metoder som är
anpassade efter barnens ålder och mognadsgrad, som är högst individuellt. Detta är av
betydelse för att kunna förmedla till barnen vad det innebär att delta i en
forskningsstudie, nyttan för dem och nyttan för undersökningen (Kirk, 2007). En
aspekt som Cele också poängterar och där hon vidare menar att detta kan enbart
uppnås om man talar så att barnen förstår, vad Cele kallar för children’s culture of
communications (Cele, 2006). Språket, orden och begreppen har olika betydelse för
olika människor, det gäller både mellan barn och vuxna som mellan vuxna. Detta
urskiljer att det även är av betydelse att analysera och reflektera över vilken roll
vuxna har gentemot barn i forskningssammanhang och inte enbart lägga energi på att
problematisera och förstå barn (Cele, 2006). Medvetenhet om inbäddade
maktrelationer mellan barn och vuxna blir således synliga och möjliga att hantera på
ett etiskt och forskningsenligt korrekt sätt (Kirk, 2007).
Det kommer alltfler nya metoder och tekniker som fokuserar på hur barn kan uttrycka
sig. Strävan efter att forma metoder som är intressanta och roliga för barn där de ges
möjlighet att kunna uttrycka sig på olika sätt präglar området idag. Här går dock
åsikterna isär enligt Kirk som menar att vissa förespråkar barnvänliga metoder medan
andra hävdar att man inte ska se barn som annorlunda och därför inte heller
skräddarsy specialmetoder (Kirk, 2007). Samantha Punch (2002) bidrar med en
intressant reflektion kring detta där hon istället menar till skillnad från ovanstående
argument att man ska anpassa metoden efter det enskilda barnet,
forskningssammanhanget och till vilka frågeställningar som önskas undersökas.
Genom ett sådant synsätt kan metoden förhålla sig till vad som ämnas undersökas i
högre utsträckning (Punch, 2002). En aspekt som vidare eftersträvats i denna
undersökning.
1.3.2 Regler och riktlinjer

Grundläggande principer som gäller vid forskning som involverar barn har sina
utgångspunkter i FN:s konvention om barnens rättigheter. Vid tillämpning av andra
regler och riktlinjer ska dessa tolkas utifrån konventionens huvudprinciper för att
därigenom ta hänsyn till att ett tydligt barnperspektiv finns med genom hela
forskningsprocessen (Kirk, 2007).
I lagen om etikprövning förklaras i 18§ att barn som fyllt 15 år och inser vad
forskningen innebär för hans eller hennes del, kan utan förälder eller vårdnadshavare
samtycka till forskningen. Barn som är under 15 år måste dock få samtycke av
föräldrar eller vårdnadshavare för att få delta i forskningen. Däremot har barnet,
oavsett ålder, alltid rätt att själv välja om han eller hon vill delta (Vetenskapsrådet,
2011). Vad gäller undersökningen i denna uppsats, där barnen är mellan 11 och 12 år,
har skriftlig information tilldelats samtliga föräldrar efter samtycke av rektor och
lärare. Den skriftliga informationen beskriver och förklarar på ett tydligt och konkret
sätt varför och hur undersökningen kommer att genomföras tillsammans med barnen.
Då undersökningen ämnar ta vara på barnens egna funderingar och tankar kring
planering har flera metoder använts för att kunna samla in barnens kunskaper. Barn
uttrycker sig på olika sätt och för att inte inkräkta på något av barnens självkänsla är
metoderna anpassade så att barnen inte känner rädsla för att misslyckas. En aspekt
som enligt Kirk har stor betydelse för det etiska förhållningssättet vid forskning med
barn (Kirk, 2007).
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Etikprövningen gäller vidare vid forskning som innehåller känsliga frågor som är
privata för barn vilka föräldrar eller vårdnadshavare inte självklart ska ha insyn i.
Om så är fallet ska en diskussion med etikprövningsnämnden äga rum innan
undersökningen kan påbörjas (Vetenskapsrådet, 2011). Ett forskningsprojekt ska även
prövas om det innebär att känsliga personuppgifter tas upp enligt 13§ i
personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) som till exempel ras, etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös övertygelse eller domar i brottmål. Innehållet är för denna studie inte
av sådan känslig karaktär varför någon ansökan till etikprövningsnämnden inte är
aktuell. Däremot har reflektioner och diskussioner kring personuppgifter förts i syfte
att säkerställa barnens anonymitet varför barnens namn kommer att vara fiktiva. Till
detta hör även den nya lagen om publicering på internet som enligt Vetenskapsrådet
ska tillämpas genom andra regler och riktlinjer vilket ger fler möjlighet att läsa
publicerade artiklar, open access (Vetenskapsrådet, 2011). Det är å ena sidan en
positiv aspekt då kunskap kan spridas och bli mer tillgänglig för fler medan det å
andra sidan ställer högre krav på att sekretess och anonymitet följs för att inte inkräkta
på individers integritet och privatliv.
Fotografier och ljudinspelningar är två andra etiska aspekter som har reflekterats
kring då dessa kan inkräkta på barnens privatliv och integritet då de kan identifieras.
Enligt Cele utgör dock fotografier en väsentlig del för forskningsmaterialet och bör
efter samtycke av såväl föräldrar och barn inte ses som ett hot mot individens
privatliv (Cele, 2006). Kirk menar att samtycke till detta måste ske genom att förklara
för föräldrar och barn hur fotografierna kommer att användas och varför de är av
betydelse för undersökningen (Kirk, 2007 & CODEX, 2013). För denna undersökning
är fotografering en väsentlig del av dokumentationen för att kunna analysera olika
tillvägagångssätt vilket har förklarats i den skriftliga informationen som även har
godkänts av såväl föräldrar och barn. För att barnen ska känna sig mer bekväma med
detta kan man enligt Kirk låta dem själva ha kontroll över ljudinspelningar och
kameror. Barnen blir därmed även mer involverade och delaktiga i
forskningsprocessen. Det är vidare en aspekt som används i syfte att hantera
maktskillnaden mellan barn och vuxna.
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2. Forskningsbakgrund
Barnfrågan har i samband med planering för lek och fysisk aktivitet sedan länge varit
aktuell, och under de senaste decennierna har frågan även växt och etablerats
ytterligare. I denna utveckling har planeringen dock haft vissa svårigheter att följa
med, vilket kan urskiljas genom att det tycks saknas visioner som tar fasta på ett brett
spektrum av samhällets nutida levnadsmönster och nya villkor (Broms Wessel et al,
2005). Samtidigt som ett flertal studier påpekar att barn är en unik resurs för
planeringen då barns perspektiv utgör en förståelse för miljön som vuxna inte kan
gestalta utifrån sina egna erfarenheter, värderingar och förhållningssätt (Lenninger,
2008). Hur dessa perspektiv lyfts fram, formuleras och slutligen tillämpas styrs utifrån
vilka gestaltningsideal liksom vilka visioner som ligger till grund för såväl den
samtida som den framtida samhällsplaneringen. En gestaltningsprocess som ständigt
förändras och tar nya uttryck.

2.1 Planering av staden
Planering av staden handlar om att skapa balans mellan olika funktioner och
användningsområden liksom balans mellan människors behov och intressen.
2.1.1 Stadens olika gestaltningsideal

Ebenezer Howard, Le Corbusier och Jane Jacobs är, för att nämna några,
betydelsefulla teoretiker som haft stort inflytande över hur stadsplaneringen har
utformats inom såväl svensk som internationell planering. Howards (1850-1930) idé
om trädgårdsstaden växte fram som en kritik mot industrialismens miserabla
bostadsförhållanden som präglades av djup fattigdom och sjukdomar (Hall, 2002).
Howard var mycket kritisk kring de problem och brister som fanns i staden och ville
istället skapa balans mellan stad och natur genom att bygga småstäder utanför staden.
Dessa småstäder skulle vara självförsörjande och skulle ge möjligheter för stadens
fattiga att komma i kontakt med naturen. Trädgårdsstaden skulle karaktäriseras av
ljus, luft och grönska, en utopi i dåtidens stadsrum. Trädgårdsstaden skulle vidare
vara zonindelad med bostäder och industrier för sig och utrymmen för handel och
kultur i mitten (Hall, 2008).
Trädgårdsstaden blev dock kritiserad för att den bland annat skulle ta mycket mark i
anspråk och som skulle kräva mer resurser. Det bidrog till att andra
planeringsideologier växte fram. Le Corbusier (1887-1965) förespråkade till skillnad
från Howard en modern och tekniskt utformad stad. Le Corbusiers vision var att
bygga på höjden för att därigenom kunna frigöra mer mark för natur och
parkändamål, vad som kom att kallas hus-i-park. Stadsplaneringen skulle vara
storskalig med raka linjer, den skulle vara modern och bilen skulle spela en stor roll i
utformningen av staden. Detta bidrog således till att bilen kom att bli idealet och det
så kallade bilsamhället började etableras (Hall, 2008).
Både Howard och Le Corbusier var kritiska till staden och dess funktioner. Ett
exempel är gatan, den ansågs inte vara en lämplig miljö för människor. Jane Jacobs å
andra sidan såg staden och stadslivet som något positivt. Jacobs riktade därför stark
kritik mot Howards visioner om trädgårdsstaden som hon menade baserades på
okunskap och ointresse för hur staden i grunden fungerade vad gäller sociala,
ekonomiska och politiska aspekter. Howard var enkom inställd på att skapa
hälsosamma bostäder och boendemiljöer för att därigenom bygga bort mycket av de
sanitära samhällsproblem som staden kantades av.
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Enligt Jacobs blir detta en förenkling av stadens funktioner och kvaliteter som ses i
separata enklaver och ur bara ett perspektiv i taget (Jacobs, 2005). För att kunna förstå
den dynamiska process som staden erbjuder måste olika funktioner och områden
kunna urskiljas, kombineras och blandas, det skapar och främjar mångfald och social
vitalitet enligt Jacobs. Jacobs riktade även kritik mot Le Corbusiers vision om att
skapa den moderna och storskaliga staden. Under Le Corbusiers era revs ett flertal
gamla och historiska byggnader för att lämna plats åt nya moderna huskomplex.
Enligt Jacobs behöver en stad såväl gamla som nya byggnader för att kunna skapa
identitet och kontinuitet. Till skillnad från Howard och Le Corbusier förespråkade
Jacobs även gatan som ett centralt och grundläggande stadsbyggnadselement, och
gatan skulle inte ägas av bilen utan av människan (Jacobs, 2005).
Dagens planeringsideal motiveras av att skapa den så kallade Blandstaden, ett
planeringskoncept som ska främja en hållbar bebyggelseutveckling. Blandstaden
karaktäriseras av en tät men begriplig bebyggelsestruktur vilket anses ge närhet
mellan verksamheter och människor, kontinuerliga upplevelser och händelser i
rummet samt ett omväxlande och rörligt stadsliv. Blandstaden anses även främja en
socialt och mångfaldig boendemiljö liksom ett minskat resande. Det offentliga
rummet ska utformas för att passa alla människor och det ska vara tryggt, enkelt och
stimulerande att uppehålla sig på dessa platser (Bellander, 2005). Ett annat
planeringsideal som kan urskiljas i dagens stadsplanering är den så kallade
Promenadstaden vilken är Stockholm stads översiktsplan som antogs år 2010.
Översiktsplanen beskriver hur Stockholm kan bli en mer levande och sammankopplad
stad. Planen lyfter vidare fram betydelsen av att skapa mer varierande miljöer i hela
staden samt vikten av att värna om stadens karaktär och vidareutveckla funktioner
som är viktiga dimensioner för att skapa ett hållbart och berikande stadsklimat
(Stockholm ÖP, 2010).
2.1.2 Barnfrågan – dess framväxt, innehåll och implementering

Barn och ungas relation till staden började behandlas under 1800- talet i samband med
industrialiseringen då många familjer flyttade från landsbygden till städer där det
fanns fler arbetstillfällen. Det urbana rummet och det nya stadslivet placerade barn
och unga i ett nytt perspektiv till följd av de nya förutsättningarna. Städerna
bedömdes ha en negativ och skadlig inverkan på barn samt att många platser
uppfattades som otrygga och farliga, ofta i samband med den öka bilismen. Dåliga
miljöer och faror i staden ansågs vidare vara bakomliggande förklaringar till
kriminalitet och sociala problem bland stadens unga (Kylin, 2004). Denna utveckling
bidrog till det Lieberg, Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver som en
kontrollerande och aktiverande planeringsprocess, det vill säga för att lösa
problematiken instiftades ordningsregler för hur barn skulle uppföra sig på gatan
(Lieberg, 1994,. Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Även platser vart barn och
unga kunde vara planerades varav ett flertal lekparker och skolgårdar byggdes.
Under 1950- talet präglades planeringen till stor del av undersökningar om
barnolycksfall då detta konstaterades vara ett allvarligt samhällsproblem. Staten
grundade Barnmiljörådet vas uppgift var att se till hur barns säkerhet, barns lek och
barns utveckling beaktades i planeringen (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003).
Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver att det var först under 1960- talet som
den fysiska planeringen började uppmärksamma barns villkor.
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Utgångspunkten var som tidigare att aktivera barn och unga och skapa möjligheter att
göra meningsfulla aktiviteter på fritiden. Vilket ledde till att en stor andel fritidsgårdar
och lokaler för barn planerades och byggdes. Vidare, under 1970- talet, handlade
planeringen mycket om att utreda och kartlägga barn och deras utemiljö. Intresset för
hur barn använde sin egen närmiljö växte betydligt och styrdokumentet Barns
utemiljö är ett exempel på hur rekommendationer och anvisningar bestämde
bostadsområdens utformning ur trafiksäkerhetsaspekter (Kylin, 2004). I dokumentet
angavs tydliga direktiv för vad som till exempel ansågs vara acceptabla gångavstånd
för barn till olika platser. Utifrån detta formulerades sedan den lagstiftning som kom
att gälla för hur utemiljön skulle utformas (Kylin, 2004). Under 1980- talet avtog
dessa studier och undersökningar och planeringen blev istället mer intresserad av att
studera barns perspektiv och deras roll som aktiva medborgare (Kylin, 2004). Kylin,
liksom Pramling Samuelsson och Sheridan förklarar att det nya intresset för barn och
deras fysiska användning av rummet minskade detaljregleringen i lagstiftningen
genom att en ny Plan- och Bygglag (1987) instiftades. Detta bidrog vidare till att den
tidigare planeringen kritiserades till viss del då de sociala aspekterna ofta uteblev när
mycket styrdes av olika kalkyler och uträkningar (Pramling Samuelsson & Sheridan,
2003). Intresset för barns delaktighet och inflytande över frågor som rör den egna
miljön kom att öka ytterligare i samband med att FN:s konvention om barnens
rättigheter antogs i november år 1989. Intresset har till stor del präglats av Jean
Piagets (1973) teori om barns kognitiva utveckling. Piaget menar att kunskapen om
omvärlden konstrueras och utvecklas genom en process av assimilation och
ackommodation, det vill säga att när en iakttagelse görs sätts den i en
förståelsestruktur då den jämförs och därigenom skapas mening (Cele, 2006).
Ackommodation är den del i processen när den kognitiva strukturen inte är tillräcklig
för att rymma en iakttagelse. Det innebär att förståelse då skapas genom en förändring
i tankestrukturen. Piaget hävdar därmed att det finns en inhyst kontinuerlig process
som bearbetar och konstruerar iakttagelser hos varje individ. I assimilationen ser och
tolkar individen omvärlden baserat på tidigare erfarenheter varav i ackommodationen
förändrar tänkandet för att kunna hantera nya situationer. Piaget gör även kopplingar
till adaption då individen måste befinna sig i omgivningen liksom förstå sin egen
innebörd av denna. Barns erfarenheter och upplevelser tas således inte emot
obearbetat utan tolkas och omvandlas till den kunskap som är anpassad efter barnens
egna behov (Cele, 2006).
Vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, 1992, antogs bland
annat handlingsprogrammet Agenda 21 som ytterligare stärkte barnens position i
samhället. Agenda 21 anger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling
genom att utrota fattigdom och minimera negativ miljöpåverkan (Boverket, 2000).
Kapitel 25 i Agenda 21 lyfter fram betydelsen av barn och ungas roll i arbetet mot en
hållbar utveckling. Det anses vara avgörande för huruvida Agenda 21 ska lyckas
uppnås långsiktigt att barn och unga är med i genomförandet av
handlingsprogrammet. Året därefter, 1993, tillkom Barnombudsmannen som en direkt
respons av att Sverige ratificerade barnkonventionen. Barnombudsmannens uppgift är
bland annat att bevaka frågor som berör barns rättigheter och intressen (Boverket,
2000). Barnombudsmannen är därmed en betydelsefull aktör i strategiarbetet för barn
och ungas medverkan i samhällsutvecklingen. Förutom att Barnombudsmannen
bevakar barns intressen ger Barnombudsmannen stöd och riktlinjer i syfte att barnets
bästa ska genomsyra hela det offentliga samhället (Lindgren & Halldén, 2001).
Barnombudsmannen arbetar mot regeringen och riksdagen genom att ge remissvar
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samt att föreslå lagändringar eller nya författningar. Lindgren och Halldén kan i en
intervju med Barnombudsmannen konstatera att detta kan tolkas som något oklar
position då Barnombudsmannen samtidigt är underställd regeringen och ska utgå från
de politiska beslut som regeringen fattar. Otydligheten i dess roll kan således skapa
lojalitetskonflikter som kan hämma arbetet med barns rättigheter (Lindgren &
Halldén, 2001). För att utvärdera arbetet kring hur barnkonventionen implementeras i
den kommunala planeringen genomför Barnombudsmannen därför en
enkätundersökning vartannat år för att därigenom kunna kartlägga och analysera hur
Sveriges kommuner arbetar med barns rättigheter (Nordenfors, 2010). Dessa
utvärderingar urskiljer att ett flertal av de förbättrade åtgärderna och de goda
intentionerna att göra barn mer delaktiga hämmas av bristande resurser. Den största
utmaningen för kommunerna är att omsätta styrdokument till praktik och handling, att
gå från ord till handling (Nordenfors, 2010). Nedan presenteras olika regleringar,
riktlinjer och verktyg som ska underlätta, guida och stötta kommuner och planerare i
sitt arbete för att barn och barnperspektivet ska behandlas i de frågor som berör dem.
Barnkonventionen
Barnkonventionen syftar till att ge barn och unga oavsett bakgrund rätt att behandlas
med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen är en del av den
internationella folkrätten vilket innebär att de länder som har ratificerat konventionen
är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar (Boverket, 2000).
Däremot har Sverige inte införlivat barnkonventionen i lagstiftningen vilket innebär
att den svenska lagstiftningen för arbeten och praxis förväntas ge företräde vid en
konflikt mellan konventionen och nationell rätt (Nordenfors, 2010).
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav fyra av dessa är så kallade
huvudprinciper vilket innebär att de ska vara vägledande för hur konventionens övriga
artiklar ska tolkas.
Konventionens
huvudprinciper
Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får
diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som
rör barn. Begreppet barnets bästa är konventionens grundpelare.
Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och
hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6

Understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikeln betonar att förutom fysisk hälsa ska även hänsyn tas till
barnets andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling.

Artikel 12

Lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När
åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i
handling och synliggöra barnets bästa. BKA försäkrar således att ett barnperspektiv
finns med vid samtliga regionala och lokala beslut som berör barn. BKA erbjuder
både ett kort och ett långsiktigt perspektiv där syftet är att förbättra barn och ungas
levnadsvillkor. Den som är ansvarig att utföra en BKA är verksamhetsutövaren. En
viktig notering är att BKA inte ska ses som ett separat dokument eller arbete som sker
vid sidan av det ordinarie projektet. Det handlar om att analysera hur olika beslut kan
komma att påverka, eller inte påverka, barns dagliga liv. Analyserna ska därmed
identifiera vilka konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Genom detta kan olika
tillägg eller förändringar åstadkommas i det ordinarie arbetet. BKA bör därför
grundas på kunskap om barns behov, utveckling och intressen vilket fås genom att
involvera barnen i arbetet. Barnombudsmannen har som nämnts tidigare till uppgift
att bevaka frågor som berör barns rättigheter och intressen liksom att stötta kommuner
i sina arbeten kring att tillämpa ett tydligt barnperspektiv. Barnombudsmannen har
därför tagit fram olika metoder och modeller för bland annat BKA som ett hjälpmedel
för bland annat kommuner (Björklid, 2007).
Barnplan
Utifrån regeringens proposition (1997/98: 182) Strategi för att förverkliga FN:s
konvention om barnets rättigheter lyfts barnplaner fram som en viktig metod för att
bevaka barn och ungas intressen vid beslutsfattande i landsting och kommuner.
Inriktningen på barnplaner bör ha sin utgångspunkt i barnkonventionen för att
därigenom kunna formulera hur ett långsiktigt angreppssätt ska tillämpas inom
barnpolitiken. Barnplaner bör vidare formuleras utifrån lokala förutsättningar samt
behov varför någon lagstiftning inte är aktuell idag. Däremot ska varje enskild
kommun upprätthålla en barn- och ungdomsplan som tydligt lyfter fram
barnkonventions huvudprinciper. För att försäkra sig om att barnplaner inte ska bli en
skenprodukt efterfrågas regelbunden uppföljning av den. Barnombudsmannen har
således även här en central roll då dem ska utveckla modeller och sprida goda
exempel i syfte att stötta och inspirera kommuner och landsting att förverkliga
barnkonventionen (Prop. 1997/98: 182).
Barnchecklista 	
  	
  
Barnchecklista är ett hjälpmedel som ska fungera som ett tankestöd inför beslut som
berör barn och unga. Den består vanligtvis av ett formulär med ett visst antal frågor
som ska besvaras. Om någon av frågorna besvaras med ett nej ska en noggrann analys
av konsekvenserna göras – en barnkonsekvensanalys. Checklistan bidrar till att det
finns ett tydligt barnperspektiv i kommunernas samtliga verksamheter vilket ger mer
kvalitativa och väl underbyggda beslut (Boverket, 2000). 	
  
Barnspår
Barnspår är en metod som tillämpas i syfte att dokumentera barns markanvändning.
Genom att barn ritar ut på kartor får planerare insyn i vilka områden barn använder i
sin omgivning, liksom när och vad de används till. Barns väg till och från skolan är ett
exempel på när detta kan utföras i syfte att identifiera skolväg kopplat till
trafiksäkerhet. Den digitala kunskapsinsamlingen bör sedan kompletteras med
inventeringar av de markerade platserna samt direkt dialog med barnen för att
besluten blir väl underbyggda. Datainsamlingen bör revideras regelbundet i samband
med andra markförändringar i området (Nordin & Berglund, 2010).
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Plan- och bygglagen
Den andra maj 2011 trädde den nya Plan- och bygglagen i kraft (2010: 900) och har
således ersatt lagstiftningen från 1987 och 1994. Plan- och bygglagen (PBL)
innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt byggande. Dessa
bestämmelser ska enligt 1 kap. 1§ ta hänsyn till den enskilda människans frihet,
främja en samhällsutveckling med goda sociala levnadsförhållanden och en god
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle liksom för kommande
generationer.
Plan- och bygglagen omnämns ofta som ett viktigt verktyg i syfte att stärka barns
inflytande att vara med och påverka i samhällsplaneringen. Detta har, i och med att
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, stärkts och ska enligt konventionens
principer genomsyra samtliga verksamheter i de frågor som berör barn och unga.
Plan- och bygglagen ska därmed beakta barnets bästa vid planläggning, nybyggnad
och ombyggnad. Nedan presenteras de bestämmelser som är av relevans för huruvida
barnets bästa ska urskiljas i dessa fall.
Kap.

Paragraf

Bestämmelser

2 kap.

1§

Vid prövning av frågor ska hänsyn tas till både enskilda och
allmänna intressen.

2 kap.

3§

Vid planläggning ska hänsyn tas till natur- och
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala förhållanden för att
därigenom kunna främja;
• En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande
utformning av bebyggelse, grönområden och
kommunikationsleder
• En från social synpunkt god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.

2 kap.

5§

Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska bebyggelse
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.

2 kap.

7§

Vid planläggning ska hänsyn tas till behovet av att det inom
eller i nära anslutning finns; gator, torg, parker och
grönområden, lämpliga platser för lek, motion och annan
utevistelse.

5. kap

11 §

I arbetet med att ta fram ett program eller ett förslag till en
detaljplan ska kommunen samråda med; länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, de kommuner som berörs,
sakägarna, hyresgäster och boende som berörs.

5 kap.

12 §

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag
som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
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8 kap.

9§

En obebyggd mark som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden
och till natur- och kulturvärden på platsen. Om tomten ska
bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera
bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller
annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten finnas eller i
närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig
för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga
utrymmen ska man i första hand ordna friyta.

8 kap.

15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Lekplatser
och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att
risken för olycksfall begränsas.

Plan- och bygglagen innehåller dock ett flertal begrepp som ger utrymme för en viss
tolkningsproblematik; hänsyn, lämpad/ lämplig, friyta, vårdat skick, insyn och
påverkan kan beroende på vem som tolkar begreppen få skilda innebörder. I och med
att Plan- och bygglagen inte placerar begreppen i en vidare kontext av vad det innebär
i konkreta planeringsprocesser blir det upp till respektive kommun att avgöra hur
bestämmelserna ska tillämpas. Slutligen kan påpekas att begreppet barn inte
omnämns specifikt och då barn inte besitter den makt som vuxna gör kan detta
komma att leda till att deras möjlighet till insyn och påverkan uteblir (Björklid,
Intervju).

2.2 Barns möjligheter i det offentliga rummet
Utformningen av det offentliga rummet styrs av vilka mål och riktlinjer den fysiska
planeringen har som utgångspunkter. Den fysiska planeringen handlar om att fördela
olika resurser för att skapa välbefinnande och garantera en hållbar samhällsbyggnad
(Faskunger, 2008). Regeringen har i sin proposition 1994/95:230 lyft fram vad den
fysiska planeringens ska behandla (Nyström & Tonell, 2012).
Utgångspunkter för fysisk planering
Att utveckla ändamålsenlig och långsiktig hållbar bebyggelsestruktur
Att teknisk infrastruktur anpassas till och utvecklas med hänsyn till miljökrav och
naturens kretslopp
Att skapa en rik och levande vardagsmiljö
Att förbättra det lokala inflytandet
Den fysiska planeringen är således en komplex sammansättning som innehåller såväl
fysiska och sociala aspekter som abstrakta värden vilka ska värderas och beslutas om.
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Planeringen innefattar allt från avfall och sopor till demokrati och
medborgarinflytande vilket bidrar till att kunskap och kompetensutveckling är viktiga
beståndsdelar för att kunna erbjuda en hållbar stadsmiljö.
Flertalet studier konstaterar att det offentliga rummet har en stor betydelse för såväl
barn och ungdomar som för vuxna. Det är här vi lever och formar våra liv, utvecklas
och formas till självständiga individer, känner tillhörighet och identitet. Det offentliga
rummet påverkar även vår rörelsefrihet och fysiska aktivitet. Något som vidare hänger
samman med hur vi i olika åldrar förhåller på olika sätt oss till rummet och dess
platser så som gator, torg och parker (Boverket, 2000). Det offentliga rummets olika
platser har därför olika betydelse för oss beroende på hur unga eller gamla vi är.
Närområdet kring bostaden och skolan är exempel på betydelsefulla miljöer för barns
förutsättningar till lek medan vuxna värdesätter andra miljöer utifrån sina perspektiv
(Faskunger, 2008). Trots skilda värderingar måste ”den goda staden planeras för att
passa alla människor” (Lenninger, 2008: 3). Van der Burgt påpekar i linje med detta
även att bostadsområdet inte bör ses som en isolerad ö utan bostadsområdet bör
istället beaktas som en plats som är länkad till andra platser i staden. Då kan tydliga
rörelsemönster urskiljas, liksom unika platser för lek samt hur dessa kan förbättras.
Ett helhetsperspektiv är därmed en viktig kunskap att bära med sig i den fysiska
planeringen och utformningen av det offentliga rummet för att kunna analysera vad
gatan, torget, parken eller bostadsområdet har för funktioner och värden liksom vem
som använder dessa platser (Van der Burgt, 2006).
Idag sker en snabb befolkningsökning i såväl Stockholm som i andra städer, vilket
ställer höga krav på att fler bostäder, skolor, vägar och serviceinrättningar planeras
och byggs. Det innebär att olika samhällsintressen måste vägas och balanseras mot
varandra för att demokratiskt kunna avgöra vilka kvaliteter och funktioner det
offentliga rummet ska innehålla. Dock handlar problematiken om att städer ofta är
utformade och planerade utifrån vuxnas intressen och behov medan planeringen
endast i undantagsfall involverar ett tydligt barnperspektiv (Talen & Coffindaffer,
1999). Enligt Talen och Coffindaffer har barn en bred och nyanserad uppfattning av
sin miljö och bildar i tidig ålder en rumslig uppfattning kring hur den fysiskt byggda
miljön hänger samman. Detta resonemang finns ofta med i litteraturen och diskuteras
även av bland andra Lenninger (2008), Cele (2006) och Karsten (2005).
Kylin (2004) har skrivit tre artiklar som sammanfattas i hennes avhandling vilka
undersöker hur barns perspektiv på utemiljön ställer sig i förhållande till planerarnas
syn på barns utemiljö. I samtliga artiklar fastslår Kylin att barnens egna platser ofta
beskrivs med större engagemang och inlevelse än vad de platser som är särskilt
utformade för barn gjorde.
”Genom att sätta in detta i ett vidare perspektiv genom reflektioner över hur man i
planeringssammanhang fokuserar på utemiljöns funktionella, visuella och estetiska
värden, medan utemiljöns värde för barn mer handlar om med vilken mening platser
laddas med genom egen aktivitet” (Kylin, 2004: 12).
Genom att åskådliggöra denna skillnad mellan barn och planerares uppfattning om
utemiljön kan ytterligare skiljaktigheter identifieras som barriärer för att inkludera
barns perspektiv.
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Kylin exemplifierar ett tydligt exempel på detta genom att poängtera hur planritningar
utgår från ögats uppfattning av utemiljön, det vill säga en visuell utgångspunkt som
sätter fokus på det som visas. Genom att utgå från vad som kan visualiseras tenderar
det att främst behandla just sådana frågor som är fysiskt byggda element. Frågor som
inte kan visualiseras och överföras till direkt information i kartor eller ritningar blir
därmed svåra att se och vidare svåra att ta hänsyn till (Kylin, 2004). Barns uppfattning
om sin omgivning är inte svart eller vit, utan består av en nyanserad, ständigt
pågående, process. Problematiken kring detta blir särskilt tydligt när barns åsikter
kring platser efterfrågas då de ofta har sinnliga och kroppsliga utgångspunkter. Barns
syn på sin egen närmiljö stämmer därmed inte överens med vilka funktionella och
estetiska värden som planerare har gett platsen, utan barn ger platser mening och
tillhörighet genom lek och utforskande aktiviteter (Qvarsell, 2003). För att kunna gå
vidare i debatten kring detta menar Cele att vi måste acceptera att”the world of a child
is complicated for adults to understand (Cele, 2006: 19). För att vidare kunna
godkänna att ”most children are competent and able to communicate their
experiences, even if they do this differently than adults” (Cele, 2006: 19). Att barns
syn är annorlunda än vuxna är ett faktum och är således inte heller den största
utmaningen. Komplexiteten i detta ligger i att förstå vilka skillnaderna är och hur det
är möjligt att minska den sociala och kulturella bryggan och istället skapa en
gemensam förståelse (Cele, 2006).
Det råder även skilda meningar kring huruvida barn anses ha begränsningar eller inte.
Utifrån utvecklingspsykologiska aspekter hävdar forskarna att barn har begränsningar
och kan därför inte se saker och ting ur en annan persons perspektiv. Denna
utgångspunkt följer Piagets teori om kunskapsbildning där barn ses som egocentriker,
vilket innebär att de enbart kan se världen utifrån sig själva. Vid denna ansats kan inte
krav på perspektivseende ställas. Å andra sidan menar forskarna inom bland annat
pedagogik att barn inte alls alltid har denna begränsning utan är kompetenta att sätta
sig in i andras perspektiv. Vilket vidare urskiljer att man idag talar om det kompetenta
barnet som ideal i betydligt större utsträckning. I detta rymmer att barn i många fall är
aktiva att tolka sinnesintryck och berätta vad de ser, tänker och uppfattar (Qvarsell,
2003). Enligt Qvarsell bör därför ett större ifrågasättande av vuxnas perspektiv göras
då de ofta kan vara ”förblindade eller upptagna av sina föreställningar om hur det
borde vara” (Qvarsell, 2003: 106). Medan barn istället fokuserar mer på det som sker
i nuet.
2.2.1 Barns behov av kreativa rörelsemöjligheter

Sociologisk forskning om barns relation till staden och det offentliga rummet var
länge präglad av en syn om att barn och unga var ”en avvikande och problematisk
kategori” (Lieberg, 1994: 187). Vilket till stor del uppkom då barn och unga lekte på
gatan, något som störde ordningen av hur det offentliga rummet skulle användas.
Barn och unga har sedan länge även studerats inom arkitektur- och miljöpsykologi.
Inom detta forskningsområde har framförallt metoder för hur olika miljöförbättrande
åtgärder kan åstadkommas i miljöer anpassade för barn som bland annat lekplatser,
bollplaner och lokaler (Lieberg, 1994). Forskningen har dock fått mycket kritik då
den offentliga miljöns betydelse för barn och ungas utveckling av trygghet, identitet
och social samvaro studerats skilda och oberoende av varandra. Omgivningen
integrerar tvärtom med barn på flera olika sätt och det dagliga livet bör därför
studeras utifrån flera olika perspektiv för att förstå hur olika miljöfaktorer präglar
barns utveckling (Lieberg, 1994). Frånskilt studerade aspekter kan inte urskilja det
komplexa sammanhanget som förhållandet mellan barn och samhälle utgör. Genom
	
  

19	
  

att studera de olika miljöfaktorerna tillsammans med hur barn använder det offentliga
rummet ger en ökad förståelse och insyn i hur barn uppfattar samhällets strukturer
(Alparone & Rissotto, 2001).
”För barn och unga, liksom för alla människor, spelar den fysiska omgivningen en
väsentlig roll för hur vi lever våra liv” (Boverket, 2000: 65).
Barn leker och upptäcker sin miljö med hela kroppen och alla sina sinnen. Genom att
springa, hoppa, gräva och rulla runt utforskar barnen platsen. En lek som för vuxna
kan uppfattas som kaotisk och rörig är för barn en aktivitet som inspirerar, utvecklar
och stimulerar (Lenninger & Olsson, 2006). Kritiken har således även förts vidare till
forskningen inom arkitektur- och miljöpsykologi. Utformningen och designen av
lekplatser får en mer kreativ och flexibel användning om barnen får upptäcka och
hitta på olika aktiviteter som kan göras där. Pia Björklid, professor i pedagogik,
konstaterar att även om barn leker nära hemmet vill de ha möjlighet att använda olika
urbana miljöer utan hinder som stängda lekplatser (Björklid, Intervju).
Forskningen kring barns platser i det offentliga rummet är av stor betydelse då barn
behöver starka representanter på olika nivåer i samhällsplaneringen för att deras
behov av goda miljöer ska kunna tillgodoses (Lenninger & Olsson, 2006). Betydelsen
av detta märks väl då bland andra Faskunger som på uppdrag av Folkhälsoinstitutet
undersökt hur barns fysiska aktivitet och rörelsefrihet påverkas i dagens samhälle och
hur samhällsplaneringen kan värna och utveckla barns utemiljöer i högre utsträckning.
Faskunger har även gjort en kunskapssammanställning för regeringsuppdraget
”Byggd miljö och fysisk aktivitet”, för att undersöka hur byggda miljön påverkar
barns fysiska aktivitet (Faskunger, 2007 & Faskunger, 2008). Faskunger menar att vi
idag vet att det är av stor betydelse för människor i allmänhet och för barn i synnerhet
hur vi utformar och bygger våra städer, bostadsområden, skol- och förskolegårdar,
anläggningar för rekreation och idrott samt inomhusmiljöer (Faskunger, 2008). En
aspekt som Karsten också diskuterar där hon hävdar att ”Space matters, particulary in
children’s daily lives” (Karsten, 2005: 277).
Enligt Faskunger är det även av betydelse att analysera hur vi transporterar oss i
dagens samhälle då det har stor betydelse för människors hälsa. Genom att urskilja
vilka rörelsemönster barn och vuxna har kan vi även identifiera olika barriärer som
påverkar deras rörelsefrihet. Det som Faskunger kan konstatera är att barns trender för
fysisk aktivitet speglar vuxnas situation som präglas alltmer av mindre aktiv transport,
ökat stillasittande och ökat bilåkande (Faskunger, 2007). Faskunger har utifrån detta
identifierat centrala aspekter i relation till barns rörelsefrihet och fysiska aktivitet
vilka planeringens utgångspunkter bör vila på i syfte att förbättra barns rätt till
stimulerande och inspirerande miljöer.
Aktiv transport

	
  

Är en icke motordriven transport till en viss destination,
t.ex. skolan, som innebär fysiska aktiviteter och ökad
energiförbrukning jämfört med vila. Aktiv transport sker
främst med cykel eller gång men kan även innebära
skateboard, rullskridskor, rullstol mm.
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Aktivt liv

Handlar om en fysisk livsstil som integrerar fysisk rörelse i
vardagsaktiviteter. Cykla till skolan, promenera till
kompisar och lekplatser. Aktivt liv är därmed inte
begränsat till motion på fritiden.

Stödjande miljö

Är en miljö som främjar och ger förutsättningar för aktiv
transport. Delas in i fysisk, social och politisk.
Fysisk – förekomst av gång- och cykelväg
Social – skolans initiativ till vandrande skolbuss
Politisk – politikers beslut att prioritera miljömässigt
hållbara transportsätt

Rörelsefrihet

Handlar om barns förutsättningar att röra sig på egen hand
i olika utomhusmiljöer.

Dessa punkter lyfter fram betydelsen av att låta barn på egen hand kunna röra sig i sin
närmiljö på ett tryggt, enkelt och spontant sätt. Landskapsarkitekten Anna Lenninger,
har på uppdrag av Movium1 sammanställt hur barns inflytande och delaktighet ser ut
idag genom att redovisa såväl bra som mindre bra exempel på detta. Utvecklande
miljöer handlar om att skapa miljöer för barn som uppmuntrar deras fantasi och
nyfikenhet att utforska och upptäcka nya saker i sin omgivning, förstå sammanhang
och att utvecklas såväl fysiskt och socialt som mentalt (Lenninger, 2008). Till detta
hör även att skapa en god uppväxtmiljö för barn med fokus på rörelsefrihet,
tillgängliga mötesplatser och fysiska utmaningar. Utomhusmiljöer i olika variationer
under alla säsonger på året är därför av stor betydelse för barns lek. Något som även
Faskunger konstaterar genom att följande;
”Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet som
kan konkurrera med det allt ökade utbudet av passiviserande underhållning och
aktiviteter. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framförallt tryggt,
roligt och trivsamt” (Faskunger, 2008: 5).
Lenninger betonar i förhållande till detta att samhällets syn på barnen måste förändras
för att vidare kunna acceptera deras önskemål, tankar och idéer kring sin omgivning
och förklarar detta med att ”Barn är ingen fristående grupp som kan särskiljas från
andra grupper av medborgare. Barn är, precis som alla andra medborgare, beroende
av att anpassa sig till sin omgivning, men också av att göra omgivningen till sin.”
(Lenninger, 2006: 3).
Van der Burgt har delat in barns erfarenhet av platser i direkta och indirekta aspekter
för tydligt kunna exemplifiera skillnaden mellan hur barn och vuxna har för syn på sin
omgivning, en kunskap som vidare kan vara värdefull för att sprida kunskap och
förståelse om barns perspektiv. Den direkta erfarenheten av platser får barnen genom
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 	
  Movium är ett nationellt centrum som tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet
arbetar med hur man kan stimulera kontakter mellan forskning och praktik i frågor om
stadens utemiljö samt att samla och sprida kunskap om utvecklande miljöer för barn och
unga.	
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att använda sina sinnen så som synen, hörseln, luktsinnet, rörelser och känslor.
Genom att kroppsligt uppleva platsen genom att använda den och vistas där.
Denna koppling gör även Lenninger och Olsson som vidare hävdar att det behövs
material, vegetation och ytor för att tillåta barns fysiska aktivitet och rörelsefrihet
(Lenninger & Olsson, 2006). Den indirekta erfarenheten av platsen når barnen via
kommunikation med andra barn och vuxna, massmedia och internet (Van der Burgt,
2006).
Detta skiljer sig från hur vuxna upplever utomhusmiljön som ofta tar det offentliga
rummets funktioner och kvaliteter för givet utan att reflektera eller känna. Barns
miljökännedom erbjuder därmed ett nytt perspektiv till planeringen som vuxna inte
kan urskilja eller har kunskap om (Talen & Coffindaffer, 1999). Dessutom är det
enligt barnkonventionen barns rätt att få utforska och upptäcka sin närmiljö vilket
även Faskunger betonar betydelsen av.
”Det gynnar barns fysiska, mentala och sociala utveckling att ha goda
förutsättningar till att utforska och upptäcka det offentliga rummet – sin närmiljö, sitt
område och sin stad” (Faskunger, 2007: 9).
2.2.2 Hämmande faktorer för barns lek och rörelsefrihet

Artikel 31 i barnkonventionen slår fast barns rätt till lek samt rätten till kultur, fritid
och rekreation. Däremot kritiserar bland andra Lenninger och Nordenfors att
barnkonventionen inte hävdar rätten till platser för lek. Enligt Lenninger är en
anledning till detta att den frågan inte har samma dignitet som andra sociala frågor
(Lenninger, 2008). Det finns ett uppenbart tolkningsutrymme för vad barns lek och
rekreation ska innehålla och vilka platser som kan användas till det (Kylin, 2004).
Lenninger och Olsson har undersökt vad barns platser för lek innebär och betyder där
de konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan utevistelse, hälsa och
välbefinnande för barn och unga (Lenninger & Olsson, 2006). Leken erbjuder således
ett flertal positiva aspekter som alla är värdefulla för barns välmående och utveckling.
Trots dessa förtydliganden vad leken innebär har barns möjligheter att leka fritt och
röra sig i sin närmiljö förändrats dramatiskt under de senaste årtiondena enligt
Nordenfors (2010). Detta stöds vidare av Faskunger som poängterar att om barns
möjlighet till rörelsefrihet inte beaktas och tas tillvara på i planeringen kan det komma
att hämma barns fysiska, mentala och sociala utveckling (Faskunger, 2008). Det
behov barn har av att få röra sig och leka täcks inte enbart genom enskilda platser som
lekplatsen, skolgården eller bostadsgården. För att kunna stimulera barns lek menar
Faskunger att det krävs ett helhetsperspektiv för att därigenom kunna åstadkomma
sammanhängande och barnvänliga miljöer (Faskunger, 2007) Att enbart fokusera på
enskilda platser för barn gör dem isolerade och segregerade från stora delar av
samhället (Talen & Coffindaffer, 1999). En annan problematik kring att tillgodose
barn med goda utemiljöer är att planeringen och utformningen av många lekplatser
fokuserar på säkerhetsaspekterna (Lenninger & Olsson, 2006). Varpå man riskerar att
förbise det barn behöver i en utvecklande och spännande miljö varför Lenninger och
Olsson påpekar att ”garanterad säkerhet skapar i sig aldrig några fullvärdiga miljöer
för barn” (Lenninger & Olsson 2006: 10).
Detta är en aspekt som även Agrell (2008) tar upp i sin studie där hon menar att
planering för barn ofta handlar om att utforma lekplatser och parker där de
förutbestämda lekredskapen som gunga, sandlåda och rutschkana är det vanliga
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utbudet. Agrell förespråkar istället en plats med flexibel utformning där barnen själva
får upptäcka och hitta på vilka aktiviteter som kan göras där.
Sådana lekmiljöer är ofta mer intressanta och mer utvecklande än en lekpark (Agrell,
2008). Enligt Fredrika Mårtensson (2004) ska dock inte de klassiska lekparkerna och
de tillhörande lekredskapen dömas ut då hon menar att det har tagit flera generationer
att lyckas uppnå dessa miljöer för barn. Dessa platser har kommit att bli ett slags
markörer i det offentliga rummet som framhäver barns rätt att ta plats (Mårtensson,
2004).
Översiktsplaner kopplar sällan projekt som berör barn utöver skola och lekpark. Det
saknas enligt Frank, reflektioner kring hur barn interagerar med sin miljö vilket hon
vidare menar beror på bristande professionell kunskap (Frank, 2006). Det är vanligt
att planeringen kring barns miljöer fastnar i att fokusera på olika funktioner – här kan
barnen gunga, gräva, åka rutschkana. Lenninger och Olsson poängterar vikten av ett
dynamiskt helhetsperspektiv när miljöer för barn planeras och menar att planerare ska
se ett landskap växa fram och inte bygga en färdig produkt (Lenninger & Olsson,
2006). Lenninger och Olsson diskuterar även att planering och utformning av parker
ofta ska gestaltas på ett tilltalande sätt, det ska vara vackert, rent och tryggt för att
platsen ska uppfattas som attraktiv och få oss att stanna kvar. Detta baseras på ett
vuxenperspektiv, vad vuxna vill ha i en park. Utifrån ett barnperspektiv framkommer
andra värden enligt Lenninger och Olsson.
”Barn behöver inte bara vackra former för ögat, de behöver prassel och sus, ångande
lövmassor, solvarma jordhögar, och krusande vattenytor, svinget och greppet om
repet, skräpet och skrotet” (Lenninger & Olsson, 2006: 10).
Dominerande delar av litteraturen som behandlar barn och barns uteaktiviteter i det
offentliga rummet pekar på flera barriärer i form av samhällshinder.
Samhällshinder för barns uteaktivitet
Ökad trafik
Tätare byggda städer
Luftföroreningar
Föräldrars oro
Mindre utevistelse och större bostadsyta
Bekväma inomhusaktiviteter
Ökad institutionalisering av barns vardag
Ökad mediekonsumtion och exponering
Dessa aspekter beskriver de trender som kan urskiljas i samhället idag. Vi har till
exempel en annan syn på hemmet än vad vi haft tidigare. Hemmen var historiskt sett
ofta små, ett rum och kök till en familj, där det helt enkelt inte fanns plats för lek och
spring för barnen (Tonucci & Rissotto, 2001). De uppmanades att gå ut och leka
istället. Bostadsområdets gator har därför varit en naturlig och attraktiv plats för
fysisk aktivitet (Faskunger, 2008). Enligt Faskunger är många gator idag alltför
trafikerade eller fyllda av parkerade fordon för att tillåta lek varför den historiskt sett
vanliga uppmaningen att barnen skulle gå ut och leka inte existerar på samma sätt
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idag – ut och lek, men var? Den ökade trafiken påverkar även barns möjlighet att
själva gå eller cykla till skolan.
Historiskt sett har majoriteten av barnen gått själva till och från skolan vilket idag är
en situation som förändras alltmer. Åren mellan 1970 och 1990 sjönk siffran från 94
till 77 procent och har sedan dess fortsatt att sjunka. År 2006 kunde det konstateras att
mindre än 60 procent av barnen går till och från skolan (Faskunger, 2008). Parallellt
med denna utveckling har de fysiska aktiviteterna minskat och de stillasittande och
passiva aktiviteterna har ökat. Sedan år 2000 genomför Trafikverket en undersökning
med föräldrar om hur de upplever barns väg till skolan. Trafikverket kan i sin senaste
undersökning konstatera att skolvägen upplevs som mindre trygg och säker samt att
färre barn cyklar eller går till skolan, istället skjutsar fler föräldrar sina barn
(Trafikverket, 2010).
Enligt Faskunger är vägen till skolan ett av de viktigaste beteendesammanhangen för
fysisk aktivitet för barn. Att dessa inte uppfattas som trygga eller säkra hämmar
möjligheten för barns vardagliga rörelseaktivitet på grund av att föräldrar istället
väljer att skjutsa barnen (Faskunger, 2007). Nedan sammanfattas de samhällshinder
där konkreta åtgärder bör vidtas för att inte begränsa barns möjlighet till fysisk
aktivitet och rörelsefrihet.
Konkreta åtgärder som främjar barns möjlighet till fysisk aktivitet
Föräldrar slutar köra barnen till och från skolan
Skapa möjligheter som bidrar till en aktivare vardag för barnen
Öka möjligheterna till spontanidrott
Minska avståndet mellan hemmet och skolan
Inför gående skolbussar

2.3 Barns delaktighet i samhällsplaneringen
Delaktighet och inflytande är för barn en grundförutsättning för att kunna föra sin
egen talan. Delaktighet innebär en medborgerlig och politisk status, rätten att bli
tillfrågad, fysisk integritet, tillgång till information, yttrandefrihet samt rätten att
ifrågasätta beslut. Utöver dessa rättigheter bör vidare reflektioner kring vad syftet
med barns delaktighet göras samt vad det är barn ska ha åsikter kring och varför
göras. När, var och i vilka sammanhang barns synpunkter och åsikter ska tas tillvara
på råder det dock förvirring kring vilket i mångt och mycket bottnar i att det finns lite
professionell kunskap hur man kan samarbeta med barn (Nordenfors, 2010). Det finns
ingen perfekt modell för huruvida detta ska tillämpas utan det måste avgöras i varje
enskilt fall baserat på vilka förutsättningar som råder. Det som planeringen dock bör
utgå ifrån, och som nämnts tidigare i samband med Agenda 21, är att barns
delaktighet är avgörande för en hållbar utveckling. Utöver detta tillkommer även att
vuxna måste ha förmågan att kunna ta barns perspektiv för att göra barn delaktiga.
Delaktighet handlar om att vilja fånga och förstå barnens värld och vad det är i den
som är intressant (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).
Lindgren och Halldén kritiserar dock innebörden av begreppen delaktighet och
inflytande på grund av att när barn ges inflytande och får framhäva sina åsikter blir
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allt uttryck för delaktighet. Vilket vidare innebär att inflytande och delaktighet blir
liktydiga och svåra att skilja på.
För att kunna konkretisera de olika tillvägagångssätten efterfrågar Lindgren och
Halldén ett förtydligande om vad delaktighet respektive inflytande ska leda till, vilka
mål och riktlinjer som finns och varför (Lindgren & Halldén, 2001). Genom att
analysera innebörden av begreppen kan planeringen undvika att hamna i en situation
av tolkningsproblematik. Planeringen blir således mer effektiv liksom att
beslutsunderlagen får bättre kvalitet.
2.3.1 Barns rätt att bli tagna på allvar

I och med att barn har fått en allt viktigare roll i samhället finns ett större intresse för
vuxna att se till barns bästa. Barns bästa har således fått en allt viktigare position i
samhället och är en självklarhet på dagens politiska agenda (Lindgren & Halldén,
2001). Enligt Nordenfors är syftet med barns delaktighet en strategi för att de ska
passa in i samhället samt att deras makt gentemot vuxna ska öka (Nordenfors, 2010).
Att passa in i samhället är dock ett lärande som såväl skolan och föräldrar förbereder
barn och unga på. Det Nordenfors menar handlar mer om att lära barn att de är en del
av samhället genom att inkludera dem i de processer som sker i deras närmiljö. Redan
som liten är det därför värdefullt för varje individ att bli tagen på allvar – att få vara
en människa bland andra människor (Movium magasin, 2012).
En grundförutsättning för barns möjlighet att få göra sina röster hörda samt att bli
tagna på allvar är tillåtelse att delta och påverka frågor som berör dem. Vuxna måste
därmed ta det ansvaret att se till att barn ges möjlighet att delta under olika former i
planeringsprocessen och samtidigt försäkra att de ska behandlas med samma respekt
som vuxna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Det innebär också att vuxna
måste ha tillit till att barn är kompetenta att kommunicera eller visualisera sina
erfarenheter och kunskaper själva eller med rätt stöd. Genom tillit och förståelse för
barns tolkningar av sin omvärld kan en rättvis översättning genomföras (Pramling
Samuelsson & Sheridan, 2003).
2.3.2 Barnperspektivet i planeringen

Barnperspektiv är ett begrepp som förekommer i många olika sammanhang inom
olika sektorer i samhället. Dess innebörd och mening tolkas därmed beroende på vem
som formulerar perspektivet varför många definitioner förekommer (Halldén, 2003,
Qvarsell, 2003, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Perspektiven tolkas även
olika beroende på vilka sociala och kulturella förutsättningar som omgärdar de beslut
som fattas. Detta resonemang stödjer även Bartleys förklaring om att tolkningen av
begreppet är beroende av i vilket samhälle vi lever samt i vilken tid vi lever i (Bartley,
2001). Trots det stora tolkningsutrymmet som finns handlar det inte om vilket
perspektiv som är det rätta eller sanna utan det centrala är innebördsrikedomen, vilken
mening och betydelse ges perspektivet och varför. Denna innebörd hämmas dock av
tolkningsproblematiken i och med att barnperspektivets främsta ståndpunkter riskerar
att försvinna i bruset av definitioner. För att undvika detta bör det klargöras vad
begreppet står för och hur det kan appliceras. Politiker och tjänstemän bär därför
ansvaret att kritiskt diskutera hur begreppet ska användas inom olika projekt, planer
och program (Halldén, 2003). Halldén förklarar också att barnperspektiv och barns
perspektiv används både som ideologiskt begrepp med retorisk kapacitet och i
vetenskapliga sammanhang som ett metodologiskt begrepp, där innebörden återigen
ges olika tolkningsutrymmen (Halldén, 2003).
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Även perspektiv kan definieras på olika sätt så som position, utsiktspunkt och teori
och bör därför även problematiseras i varje enskilt fall (Qvarsell, 2003). För att
begreppets relevans ska bli hanterbart, liksom användbart, i planeringssammanhang
har Bartley delat in barnperspektivet i tre aspekter; barns och ungas egen syn på sin
omgivning, vuxnas syn på barn och barndom samt samhällets generella syn på barn
och barnpolitik (Bartley, 2001).
Barnperspektiv syftar till att tillvarata barns behov och intressen och verka för barns
bästa. Det innebär således att studera en kultur som är skapad för barn. För att kunna
tillämpa detta perspektiv behövs nödvändigtvis inte information från barnen själva.
Barns perspektiv innebär dock att barnen själva lämnar information om sina
erfarenheter och kunskaper i olika former. Det centrala blir därmed att barnen erbjuds
möjligheter att kunna förmedla upplevelser, intryck, tankar och känslor och samtidigt
utveckla sina ställningstaganden. För barns perspektiv handlar det alltså om att fånga
en kultur som är barnets där deras eget sätt att erfara och förstå världen accepteras och
respekteras (Kylin, 2004).
Barns dagliga livsmönster innehåller en mängd intressanta strukturer och känslor till
olika platser, sådant som vuxnas referensramar kring barn och barndom inte kan
liknas med. Resonemangen kring hur ett barnperspektiv bör tillämpas utgår ofta från
att alla har vi väl varit barn. Vilket är sant då vuxna kan använda och gå tillbaka till
minnesbilder av barndomen. Detta ger dock inte ett helt sanningsenligt belägg. Man
bör vidare reflektera kring hur samhället har utvecklats under de senaste decennierna,
den fysiska omgivningen förändras liksom vilka förutsättningar som den
tillhandahåller. Varför vuxnas referensramar inte blir tillförlitliga eller anpassade till
vad dagens barn behöver. Det har bidragit till att begreppen barn och barndom fått en
ny och mer nyanserad innebörd. Tidigare studerades barndom som en enbart
förberedande företeelse inför vuxenlivet (Cele, 2006,. Halldén, 2003,. Frank, 2006).
Idag studerar forskarna barndom i förhållande till vilka strukturer barns dagliga liv
innehåller (Alparone & Rissotto, 2001). Halldén konstaterar att barn inte enbart kan
definieras utifrån sin fysiska och psykiska mognadsgrad utan att de måste få betydelse
i ett socialt och kulturellt system (Halldén, 2003). Halldén framhäver även att
forskning och studier inom ”The new social studies of childhood” utgår mer från att
barndom är en period i livet som studeras utifrån olika infallsvinklar kopplat till
vilken kontext av samhälleliga och kulturella förhållanden som råder. Detta stöds
även av Alparone och Rissotto (2001) som lyfter fram betydelsen av det komplexa
sammanhang som barn och den fysiska omgivningen utgör;
“To call upon the children to participate means considering children as a social
category and not merely as a transition phase towards adult life; this implies a
process of analysis and interpretation of the relationships between the structure of life
in society and the roles that the child plays in it as a producer of meanings and
culture” (Alparone & Rissotto, 2001: 422).
När, hur och varför barn tillåts att delta i planeringsprocessen är avgörande för hur väl
barnperspektivet kan prägla planeringen och Kylin understryker att detta alltid bör ske
tidigt i planeringsprocessen (Kylin, 2004). För att barns tankar och idéer ska utgöra ett
kvalitativt beslutsunderlag bör de tillåtas att delta i början av planeringen. Litteraturen
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påpekar att om barn bjuds in att delta när planerna eller programmen nästan är klara
finns det lite utrymme för barn att vara med och påverka.
Förutom att låta barn delta tidigt i planeringsprocessen bör även en djupare förståelse
för vilka metoder som kan användas vid undersökningar som involverar barn och där
deras kunskap efterfrågas. Kylin, liksom Björklid och Cele, påpekar att metoderna bör
vara flera och av olika karaktär med utgångspunkt i barnens kultur. Det innebär att
planerare måste utgå från barnens platser, vara med på platserna och prata med
barnen. Gå-turer och dialog med barn är en metod för att delvis uppnå en fysisk
planering med barnperspektiv (Kylin, 2004). Det centrala är därmed att planerare
deltar och lär sig av barnens vardag. Vilket Qvarsell vidare menar är relevant för den
vetenskapliga kunskapsbildningen – att se fenomen ur flera olika perspektiv, från
flera aktörers utgångspunkter ger djupare kunskaper om centrala händelser och
företeelser (Qvarsell, 2003).
2.3.3 Harts deltagandestege

Roger Hart (1992) har omarbetat och vidareutvecklat Sherry Arnsteins (1969)
delaktighetsstege för att således kunna urskilja de olika stegen eller nivåerna av barns
delaktighet och inflytande i de samhällsbeslut som berör dem. Hart menar att barn
redan i tidig ålder är kompetenta att kunna uttrycka och kommunicera sina åsikter
liksom att samarbeta med vuxna. Beroende på projektets komplexitet kan eventuellt
stöd behövas från en vuxen.

Figur 1. Harts deltagandestege, urskiljer olika nivåer av barns deltagande. Källa: Hart, 1992. Egen
bearbetning.

Deltagandestegen består av åtta steg och Hart poängterar att man inte behöver vara
högst upp på stegen utan det viktiga är att förstå och respektera barns tankar och idéer
och inte använda barn som symboler eller som dekoration i olika projekt.
Deltagandestegen kan vidare delas in i två kategorier som uppmäter vilken nivå av
delaktighet som uppnås. På de tre nedersta stegen finns ingen form av delaktighet
utan barnen involveras som medel i frågor som intresserar vuxna. Däremot kan de
fem översta stegen urskilja en ökad form av delaktighet. Steg sex kännetecknas av
vuxenskapande projekt men där barnen har ett tydligt medbestämmande.
Hart påpekar betydelsen av att låta barn vara delaktiga under hela processen. Ofta
involveras barn först när planen eller programmet redan är färdigt vilket Hart hävdar
är ett stort misstag då barnen missar diskussionen kring huruvida framställandet av
planen gick till.
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Även om de inte kan vara med och bestämma bör barn ges möjlighet att få vara med
och diskutera för att därigenom få större kunskap och förståelse kring varför vissa
beslut görs och andra inte, det ger barnen möjlighet att få en realistisk bild över hur
omvärlden är skapad (Hart, 1992). Återkoppling är ytterligare en aspekt som är viktig
för barnen; hur gick det, vad beslutades, vad gjorde man, vad gjorde man inte med
projektet är viktigt att förklara för att de ska känna sig respekterade och tycka att
deras insats varit givande (Hart, 1992). Projekt som är initierade och styrda av barn,
steg sju, menar Hart är svåra att hitta annat än i barns lek. Leken ska dock inte
förskingras utan leken är en viktig träningsarena som ska erbjudas goda
förutsättningar från förskola och skola. Leken ska uppmuntras men inte styras av
vuxna. Det åttonde och sista steget, beslutsfattande initierat av barn delat med vuxna,
förutsätter inte att barnen på egen hand agerar helt självständigt. Det handlar snarare
om att skapa förutsättningar så att barn vågar ta egna initiativ och även att de vågar be
vuxna om hjälp. För att uppnå detta måste barnen kunna lita på sin roll som
medlemmar i ett samhälle där vuxna respekterar deras åsikter.
Stegen bör ses som vägledning utifrån vilket projekt man arbetar med och vilka
förutsättningar som finns för delaktighet. Det innebär alltså att stegen inte ska tolkas
som att det översta steget alltid ska vara målsättningen. Utan det handlar om att förstå
varför och hur barnen kan göras delaktiga på ett trovärdigt och respektfullt sätt och
därigenom undvika projekt som karaktäriseras av de tre nedersta stegen (Hart, 1992).
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3. Metod och genomförande
För att kunna behandla och studera de olika erfarenheterna och verkligheterna som
ryms i studien har olika metoder applicerats. Genom att använda flera olika metoder
för att samla information innebär att man uppnår en djupare förståelse för det
problemkomplex som studeras och som vidare kan beskriva helheten av det
sammanhang som detta ryms inom (Holme & Solvang, 1996). Det ger vidare
möjlighet att behandla olika erfarenheter och därigenom kan resultatets validitet och
reliabilitet ytterligare stärkas. Att använda flera olika metoder för att säkerställa ett
resultat benämns som triangulering (Gustavsson, 2004). De olika tillvägagångssätten
har valts då studien innefattar två olika perspektiv, barn och vuxna, vilka är två olika
grupper med olika möjligheter och förutsättningar. Det har därför varit av stor
betydelse att utforma och anpassa metoden för att således möjliggöra att båda grupper
får ge uttryck för sina erfarenheter och kunskaper. Inom litteraturen pågår dock en
intressant diskussion om man ska eller inte ska anpassa och skapa speciella metoder
för barn (Halldén, 2003, Nordenfors, 2010, Doverberg & Pramling Samuelsson,
2013). Barn är dock inte vuxna och har inte samma erfarenheter och kunskaper varför
forskare ska anpassa metoderna utifrån barnens egna frågor och vad som är viktigt för
dem snarare än att anpassa metoder för sig (Christensen & James, 2008). Det centrala
för denna studie är att involvera och bedriva forskning med och inte på barn varför
olika metoder har tillämpats efter det syftet. Följande studie involverar även politiker,
tjänstemän och forskare vilka har helt andra förutsättningar och förståelse för ämnet.
För att skapa goda möjligheter för båda grupper att rättvist kunna uttrycka och
förmedla sina erfarenheter och kunskaper på sina villkor har metodernas utformning
tagit hänsyn till detta.
För att säkerställa studiens och forskningens kvalitativa noggrannhet har följande
principer inom grundad teori eftersträvats; förförståelse, teoretisk lyhördhet,
grundläggande social process samt kodning. Principen förförståelse handlar om hur
mycket kunskap man som forskare har om det ämne som ska studeras. Det är av stor
betydelse att vara så opåverkad som möjligt då grundad teori innebär att forskaren
bygger sina teorier på empirisk data i en stegvis generaliseringsprocess, det vill säga
en induktiv ansats (Gustavsson, 2004). Forskaren ska i den mån det går undvika att se
empirin med andras ögon, genom andras teorier, analyser och språk. Det är således av
stor betydelse att vara öppen, nyfiken och kreativ för att upptäcka nya fenomen,
samband och förståelser (Gustavsson, 2004).
Att ständigt ifrågasätta och reflektera över sin egen förståelse är en central process
genom hela studien och forskningen. Däremot är det viktigt att ha förförståelse för att
kunna förstå informanternas upplevelser och utsagor på rätt sätt (Dalen, 2007). Detta
leder till följande princip om teoretisk lyhördhet vilket handlar om personliga
egenskaper hos forskaren och den egna analytiska förmågan. Förmågan att på ett
lyhört och kreativt sätt ge begrepp åt abstrakta mönster som växer fram ur empirin
(Gustavsson, 2004). Även inom denna princip är det av betydelse att vara öppen och
inte låst av sin förförståelse vilket kräver tålamod och flexibilitet. Grundläggande
social process hänvisar till de mönster i den sociala interaktionen som går att urskilja
i det fenomen forskaren studerar. Här poängteras vikten av att forskaren innehar en
empatisk inställning till det som studeras och inte tillskriver informanterna en
verklighet de inte känner igen. Det centrala är därmed informanternas verklighet och
deras erfarenheter och kunskaper.
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Kodning inom grundad teori innebär att forskaren genom olika faser begreppssätter
materialet, en kreativ process som utgör en stor del under studiens gång. Utöver dessa
principer förutsätter denna studie och forskning att följande kategorier eftersträvas;
användbarhet, trovärdighet och pålitlighet för att därigenom stärka resultatets
reliabilitet och validitet (Holme & Solvang, 1996).
Då ämnet innefattar många värden som är svåra att mäta och klassificera så som
känslor och individuella erfarenheter, har ett hermeneutiskt förhållningssätt
tillämpats. Hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta
kunskapsform snarare än kausalsamband och förklaring. Genom en sådan ansats kan
det omätbara hanteras och bli greppbart (Gustavsson, 2004). Hermeneutiken bygger
på forskarens förmåga att kunna tolka individuella utsagors budskap och sätta det i ett
sammanhang. Det sker därmed en parallell växelverkan mellan helhet och del vilket
vidare beskrivs som den hermeneutiska cirkeln (Dalen, 2007).

3.1 Metoder för att förstå samhällsplaneringens perspektiv
För att få en grundlig insyn i samt förståelse för hur samhällsplaneringen arbetar med
frågor som berör barns inflytande och delaktighet har två metoder tillämpats;
litteraturstudie och intervjuer. Genom dessa metoder har planerare, politiker,
tjänstemän och forskare bidragit till att urskilja olika perspektiv på olika nivåer inom
samhällsplaneringen. 	
  	
  
3.1.1 Litteraturstudie

En litteraturstudie genomförs i syfte att undersöka det område som ska studeras för att
få en god kännedom och förståelse för såväl teorier, begrepp, perspektiv och tidigare
forskning (Ridley, 2008). Utifrån detta kan sedan den egna studien placeras på ett
tydligare sätt och tydligt motivera varför den egna studien är av betydelse.
Litteraturstudien används således för att stödja studiens problemformuleringar som i
detta fall ämnar undersöka ett ämne som saknar aspekter som är nödvändiga att
urskilja och koppla samman med verkligheten för att därigenom bidra till en hållbar
och god samhällsutveckling där alla medborgare får chans att göra sin röst hörd.
Litteraturstudien kan således ses som en drivkraft i det egna arbetet som motiverar
studien och hjälper forskaren att sätta ämnet i en relevant kontext (Ridley, 2008).
Litteraturstudien genomfördes i början av uppsatsarbetet i syfte att få kunskap och
förståelse kring vilka planeringstraditioner och visioner som har präglat utvecklingen
samt vilken syn planeringen haft och har på barn. En sådan litteraturstudie är av stor
betydelse dels för att få en god förståelse för ämnet och dels för att vidare kunna
analysera dagens planering och samhällsutveckling kring de frågor som ämnet
innehåller. Kunskap kring detta har framförallt hämtats från vetenskapliga artiklar och
tryckt litteratur. Ytterligare information har vidare kompletterats genom rapporter,
översiktsplaner, detaljplaner samt andra handlingsprogram för att därigenom få
kunskap och kännedom kring lokala planeringsförhållanden.
3.1.2 Intervjuer

För att få större insyn i och kunskap kring hur rådande planering fungerar har ett
flertal djupintervjuer med olika aktörer med olika kopplingar till samhällsplanering
genomförts. De har med sina olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv belyst
ämnet ur olika infallsvinklar. Att samla in empiriskt material genom att göra
intervjuer är ett av de vanligaste tillvägagångssätten inom kvalitativ forskning och har
således flera fördelar.
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Intervjuerna bidrar till att få fram träffande och beskrivande information om hur andra
människor upplever olika händelser och fenomen (Dalen, 2007). Det ger även
forskaren möjlighet att se det fenomen som studeras inifrån genom att försöka sätta
sig in i respondentens situation och se världen utifrån det perspektivet (Holme &
Solvang, 1996). Samtidigt som samtalet mellan forskaren och respondenten kan ta
oanade vändningar som kan komma att belysa aspekter som inte urskilts tidigare gör
metoden kreativ och skapande. Kvantitativa metoder har också flera fördelar inom
den samhällsvetenskapliga forskningen och kan i många fall fungera som en
kompletterande metod till den kvalitativa huvudmetoden. Kvantitativa metoder är mer
formaliserade och strukturerade, de präglas av kontroll och används framförallt som
statistiska mätmetoder (Holme & Solvang 1996). En sådan metod har dock inte varit
aktuell i följande studie då syftet är att kunna visa en helhetsbild som möjliggör en
ökad förståelse för de processer som går att urskiljas inom samhällsplanering i de
frågor som berör barn och unga. En kvalitativ metod erbjuder dessutom en viktig
flexibilitet och öppenhet som vidare ger utrymme för individuell anpassning vilket har
varit av stor betydelse för såväl intervjuerna som under workshopen med barnen
(Holme & Solvang, 1996).
Jag har valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer vilket innebär att jag har
förberett ett visst antal frågor, en intervjuguide, som stöd och ledning under samtalet.
Av tidigare erfarenheter kan intervjuer te sig annorlunda än planerat; respondenten
kanske inte vill svara på alla frågor, respondenten kanske pratar helt fritt, miljön är
”bullrig”, kort om tid. Det kan därför vara till god hjälp att ha förberett en
intervjuguide för att inte påverkas av den oväntade situationen som kan komma att
uppstå. Intervjuguiden har utformats efter den så kallade områdesprincipen, det vill
säga att de första frågorna berör ämnets periferi för att vidare komma närmare de mer
centrala och känsliga frågorna (Dalen, 2007). Då respondenterna har olika bakgrund
och befinner sig på olika företag, kontor och myndigheter har intervjuguiden
anpassats efter vad jag vill få ut av respektive respondent. Dock har vissa kärnfrågor
varit desamma för samtliga för att kunna urskilja särskilda mönster och samband.
Slutligen bör även poängteras att för resultatet har hänsyn tagits till deras egen
ställning och positionering till ämnet. Nedan presenteras studiens respondenter.
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Åsa Eriksson – Grundskolelärare och pedagog. Intervju 2013-03-14.

•

Kurt Lundvall – Planarkitekt, Huddinge kommun. Intervju 2013-03-21.

•

Karin Englund – Projektledare på Färgfabriken. Mail 2013-03-25.

3.1.3 Metodkritik

Den kritik som kan riktas mot ovan valda metoder rör framförallt tolkning och analys
av såväl teoretiskt som empiriskt material (Dalen, 2007). Läran om tolkning är en
process som är komplex och som kräver god erfarenhet, öppenhet och förståelse.
Tolkning innebär att forskaren innehållsbestämmer källan, dock ska det analyseras
samt placeras i ett tidssammanhang och social kontext (Holme & Solvang, 1996). Att
sätta sig in i en annan människas värld är något som Dalen benämner som
fenomenologi och som tydligt urskiljer forskarens makt att tolka och analysera. De
krav som finns ålagda inom etik och moral inom forskning av följande karaktär bidrar
till att forskaren intar en ödmjuk position, där han eller hon ständigt reflekterar över
såväl källan som sina egna slutsatser (Dalen, 2007). En annan kritik som kan riktas
mot kvalitativa studier handlar om att de kan vara svåra att jämföra med olika enheter
på grund av den flexibilitet och öppenhet som utvecklas löpande under studien
(Holme & Solvang, 1996). Slutligen kan nämnas att platsen för intervjuer spelar stor
roll för hur samtalet utvecklas. Platserna ska vara lugna och avskilda för att inte
respondenten eller forskaren ska bli störda av oljud eller passerade människor, vilket
kan påverka hur respondenten svarar (Dalen, 2007). Denna aspekt har försökt att
beaktas i största möjliga mån, men har dock inte kunnat uppnås i varje fall. Detta har
således tagits hänsyn till vid tolkning och analys av intervjuerna.

3.2 Metoder för att förstå barns perspektiv
För att kunna analysera såväl barns perspektiv på sin närmiljö och staden som olika
tillvägagångssätt för barns deltagande har ett flertal metoder använts; ritövning,
modellbygge och gruppsamtal. Som nämnts tidigare har barn inte samma sätt att se på
saker och ting och uttrycker sig inte heller på samma sätt som vuxna, varför andra
metoder är nödvändiga. Genom att erbjuda olika möjligheter för barnen att uttrycka
sina tankar och idéer får alla barnen chans att delta på sina villkor. Metoderna har
delats upp i olika moment under olika dagar för att kunna passa in i barnens schema.
Momenten har genomförts under fem dagar med två till fyra timmars aktivitet. Alla
barnen får bestämma själva om de vill vara med under alla moment, om det är något
som inte känns bra behöver dem inte genomföra det. De förberedelser som gjordes
innan var först att ta kontakt med skolans rektor för godkännande av att barnen får
delta i studien. Sedan skickades mail till föräldrarna om vad jag skulle göra och
varför. I informationsbrevet fick dem möjlighet att ta ställning till olika sakfrågor som
rör barnets identitet och sekretess. Sedan gjorde jag ett besök i klassen innan vi skulle
börja för att få möjlighet att presentera mig och låta barnen ställa frågor och därmed
börja ställa in sig på vad vi ska göra.
3.2.1 Introduktion till ämnet samhällsplanering

Syftet med att vara i klassen med barnen går inte ut på ett lärande, det är en aspekt
som kommer automatiskt. Detta var något som jag tydligt lyfte fram till såväl barn
som lärare, de kommer inte att bli betygsatta eller utvärderade efter sina prestationer
under momenten. Syftet är snarare att låta barnen börja fundera kring frågor inom
samhällsplanering; vad är det? vem bestämmer? vad planerar man och varför?
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Detta var några frågor som jag började med att ställa då många barn inte varit i
kontakt med ämnet tidigare. Jag lät barnen först fundera några minuter för sig själva
för att inte låta sig påverkas för mycket av dem andra i klassen. Sedan fick de även
några minuter att diskutera med varandra för att se om trodde samma eller om något
skiljde sig.
Sedan diskuterade vi tillsammans i helklass och började skriva upp på tavlan vad de
kommit fram till, en mind-map som benade ut ämnets olika områden.
Sedan visade jag bilder på vad samhällsplanering kan vara för att därigenom lyfta
fram vilken bredd ämnet innefattar. Bilderna valdes framför text då en bild är enklare
tolka och reflektera kring på ett mer kreativt sätt och göra egna individuella
kopplingar till. Att enbart använda text kan för vissa vara svårare att ta till sig och
skulle kunna leda till ointresse för de kommande momenten. Vidare diskuterade vi
några utvalda ämnen tillsammans för att verkligen låta dem börja fundera kring
planering och sin närmiljö, hur den ser och varför den ser ut som den gör. Att direkt
sätta igång med momenten hade inte varit en bra start för barnen då dem behöver tid
att dels få koll på vem jag är och varför jag är där och dels för att bli mentalt
förberedda.
3.2.2 Ritövning

Efter introduktionen blev det en naturlig övergång till att börja med den individuella
ritövningen. Ritövningar är en vanligt förekommande metod när planerare vill veta
vad barn tänker och tycker om platser som berör dem och kan därför ses som en
klassisk metod när vuxna ska konsultera med barn (Cele, 2006). Alla barn, 27
stycken, fick tre A4 papper med nio rutor på respektive papper med rubrikerna; min
park, min skolgård samt mitt bostadsområde. De ska måla, rita eller skriva i varje ruta
vad de önskar skulle finnas att göra under respektive kategori. Den enda styrningen
barnen fick av mig var att rita vad du vill att varje område ska innehålla utifrån vad du
gillar samt motivera längst ned varför det du har ritat är viktigt. De tre kategorierna
har valts ut då det är platser som barnen tillbringar mycket tid på. Det är platser som
de känner väl till och har god kunskap kring. Metoden används i alla olika åldrar och
kan dels vara huvudmetoden men kan likaväl vara en del av flera metoder. Detta
måste anpassas efter varje enskilt fall samt barnens ålder då till exempel mindre barn
har svårare att uttrycka sig i tal och skrift (Cele, 2006).
Genom att låta barnen rita får de möjlighet att utforska sina kreativa och konstnärliga
sidor. Att rita tillåter barnen att få fram vad det är dem tycker är viktigt och
betydelsefullt och kan således bidra till en god beskrivning av barnens tankar och
idéer kring sin närmiljö. Dock bör hänsyn tas till att ritningarna inte är en visuell
observation utan de är ett mentalt intryck som barnen har och som de förmedlar via
teckningarna (Cele, 2006).
Ritövningen tog olika lång tid för barnen och jag ville inte skapa någon form av stress
för de som inte var klara under första passet, utan bestämde därför att de skulle vara
klara till sista dagen. Då kunde jag på ett bra sätt samla ihop allas tankar kring det vi
arbetat med och se om något har förändrats efter att ha genomfört de olika momenten.
3.2.3 Modellbygge

Modellbygge är också en vanlig metod för att låta barnen bygga tredimensionellt och
lyfta fram aspekter som inte är möjliga på ett papper. Många utgår först från kartor
och flygfoton på områden innan de börjar bygga modeller (Trafikverket, 2012).
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Detta ansågs dock inte nödvändigt då modellerna inte skulle appliceras på ett verkligt
område utan precis som vid ritövningen skulle modellerna illustrera idealet där endast
fantasin sätter gränserna. De blev indelade i sex grupper med tre till fyra i varje grupp,
det blev därför två grupper per kategori. Syftet med att bygga och göra modeller är
flera; samarbeta med andra, tänka fritt och kreativt, använda material i olika former,
skapa och forma.
Först fick varje grupp prata ihop sig om vad de ville att modellen skulle innehålla och
där kunde de ta hjälp av ritövningen och se om något av det kunde passa in. Sedan
kunde de gå och hämta material som jag lagt fram för att sedan börja byggprocessen.
Jag gav ingen styrning om hur och vad de skulle kunna bygga, jag visade heller inte
några bilder på tidigare modellbyggen för att inte låsa barnen i sin egen process. När
varje modell var klar fick varje grupp förbereda och skriva en motivering varför de
byggt sin modell på just det sättet som de sedan kunde presentera för varandra i
klassen. Alla grupper fick presentera sin modell och de andra barnen fick ställa frågor
eller kommentera modellen. Att se något växa fram ur en skapande process var för
många barn en givande upplevelse och samtliga barn var engagerade och aktiva under
genomförandet.
3.2.4 Gruppsamtal

Då jag var i en klass med många barn kan det vara svårt att låta alla komma till tals
och säga vad de tycker och tänker. Därför valde jag att ha gruppsamtal med en
naturlig indelning utifrån de grupper de var under arbetet med sina modeller.
Gruppsamtalen är ett pedagogiskt redskap för såväl barn som för forskare. Barnen
tillåts kommunicera sina tankar och idéer och forskaren tillåts göra en resa i barns
tankevärld, komma närmare barns perspektiv. Samtalet blir således ett sätt för att
stimulera barns tankeutveckling och hjälper barnet att vidga sin världsbild (Doverberg
& Pramling Samuelsson, 2006). Då det var ganska livligt i klassrummet medan
barnen byggde sina modeller var det ingen lämplig plats att föra samtalen där utan det
är betydelsefullt att välja en lugn plats. Platsen för gruppsamtalen blev därför i
bildsalen. Det anses inte lämpligt att vara i personalrum då många andra vuxna rör sig
där och kan uppfattas som stressande och störande för barnen vilket vidare påverkar
hur de svarar på frågorna. Tidpunkten för samtalen är ytterligare en viktig aspekt att
beakta, de ska inte vara trötta, stressade eller hungriga (Doverberg & Pramling
Samuelsson, 2006). Samtliga moment placerades in i schemat med detta i åtanke.
Sedan bör även själva tiden för hur länge ett samtal kan pågå beaktas. Barn har
mindre tålamod än vuxna och även om de kanske inte säger det rakt ut ger signalerar
deras kroppsspråk ett tydligt budskap. Jag hade därför planerat att föra samtalen under
cirka 10 minuter per grupp.
För att barnen ska känna sig bekväma med mig som forskare är det viktigt att jag
skapar ett förtroende mellan oss innan. Jag besökte därför barnen två veckor innan jag
skulle börja med de olika momenten. Jag fick då möjlighet att presentera mig, vart jag
kom ifrån och vad jag skulle göra i deras klass. Jag var med under en förmiddag och
barnen fick då möjlighet att fråga mig om det var något de funderade över. Att göra
sig bekant med barnen i deras miljö är något som rekommenderas (Doverberg &
Pramling Samuelsson, 2006). Detta medförde att barnen inte behövde fokusera på
vem jag var när jag senare kom tillbaka och mer fokus hamnade således på
momenten.

	
  

34	
  

3.2.5 Metodkritik

Det finns flera kritiska och komplexa utmaningar vid forskning som involverar barn,
vilket kommer diskuteras mer djupgående i nästa kapitel. Det som dock bör nämnas
innan är de moment som genomförts med fokus på tid, tolkning och strategier. Alla
moment har tagit längre tid än vad jag planerat från början.
Dock var jag förberedd på att vissa moment kanske skulle göra det och lade därför in
extra tid i planeringen. Detta är en förmån som kanske inte alla har möjlighet att göra
och övningarna måste därför planeras noga för att inte tiden ska hindra barnens
möjlighet att få uttrycka sina tankar och idéer. Nästa kritik riktas mot de utmaningar
som förekommer inom tolkning och analys av barnens teckningar, utsagor och
modellbyggen. Teckningarna måste tolkas utifrån vilka objekt som barnen lyfter fram
och vad dem betyder för barnen. Det blir därmed viktigt att inte applicera frågor eller
intressen ur ett vuxet perspektiv, utan anamma ett barnperspektiv vid tolkningen
(Cele, 2006). Samma princip gäller för de samtal som jag har haft med barnen och för
modellbyggena.
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4. Analys och diskussion
För att kunna ge barn möjligheter att våga uttrycka sina åsikter, våga vara kreativa
och våga vara delaktiga i samhällsplaneringen måste vuxna skapa rätt förutsättningar
för detta. Barns inflytande och delaktighet handlar om att planeringen måste inse och
förstå varför barns tankar och idéer är viktiga för att därigenom kunna urskilja vilka
värden de kan tillföra. Värden som utifrån barnens perspektiv skulle kunna skapa och
forma en stad som tilltalar alla människor. Samtidigt som barnen uppmanas vara
aktiva aktörer får vi inte glömma bort att tillåta barn att faktiskt få vara barn för ”De
människor som i framtiden löser och hanterar samhällets utmaningar kommer alla ha
varit barn som tilläts leka, fantisera och påstå fullkomligt orimliga saker” (Jonstoij,
2013: 10).

4.1 Barns visioner av sin närmiljö
Barn vill ha roligt, göra saker ihop, ha spänning, utmana varandra, utmana gränser,
inspirera varandra, åka snabbast, klättra högst, studsa högst, känna glädje, känna
frihet, känna trygghet – allt på en och samma gång i en miljö av ett organiserat kaos.
Hur kan barn förmedla detta till planerare och hur kan planerare förstå deras
uttalanden och tolka dessa på rätt sätt? Hur kan vi planera utifrån barns syn på sin
närmiljö?
För att få fram barnens syn på sin närmiljö och på de platser som de spenderar mycket
tid på fick de rita, skriva, bygga och diskutera detta i både grupper och självständigt.
Den enda styrningen var att de skulle utgå helt och hållet från sina egna värderingar
och önskemål.
4.1.1 Parker som är roliga året runt

En av ritövningarna handlade om hur barnens park skulle se ut och vad de skulle vilja
göra där. Teckningarna presenterade en mängd olika aktiviteter liksom känslor och
upplevelser som barnen har till parker de har besökt men även parker som de skulle
vilja besöka. En intressant reflektion var att samtliga teckningar var utifrån hur parken
ser ut på sommaren. Ingen ritade sin drömpark utifrån ett vinterperspektiv. Under
gruppsamtalen diskuterade vi olika aktiviteter och vad de tycker är roligt att göra och
där kom det fram att de är ute mycket mer på våren och sommaren än under hösten
och vintern. Jag frågade barnen om de skulle vilja vara mer i parken under hösten och
vintern om det fanns roliga aktiviteter som var anpassade till vädret, varav alla barnen
svarade ja. Parkernas funktioner blir därför relevant att se över för att kunna skapa
lekparker och parker som kan vara attraktiva och roliga både under sommar och
vinter. Kan fotbollsplanen spolas och göras om till en skridskobana under vintern?
För att få fram vad barnen tycker är roligt under de olika årstiderna måste man fråga
dem, det handlar om att kommunicera med barnen och lyssna för att vidare urskilja
vilka element som blir tydliga. Det nämns vid ett flertal tillfällen i olika studier att
barn för med sig leken överallt och att den sker hela tiden, även på de platser som inte
är planerade för lek. Men barn behöver också platser som är planerade för lek så som
lekplatser och skolgårdar. Det är barnens platser. Varför inte låta dem vara med och
bestämma hur dessa platser ska se ut? Det är barnen som ska vara där och vid
samtliga tillfällen då lekparker ska utformas bör barnen alltid få delta i diskussionen.
En viktig aspekt är att inte fråga barnen vad de vill ha, utan vad de vill göra.
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Genom att tänka på hur frågor till barn formuleras kommer andra värden fram och
kan vidare undvika svar som kiosker, datorer och pooler, som kanske är mindre
trovärdiga att de skulle komma med i planeringen (Nilsson, 2007).
Trots detta var det många av barnen som ritade godiskiosker, datorer, Ipads och
badpooler. Att detta i många fall kan vara svårt att få med i planeringen var något jag
kunde beskriva när barnen fick prioritera sina förslag och kopplade detta till budget
och andra faktorer som kan avgöra när olika intressen ställs mot varandra. Samtidigt
speglar det andra intressanta aspekter som vad barnen gör till stor del på fritiden samt
hur den tekniska utvecklingen har förändrats och kommit att bli en allt större del av
deras liv. Vilket även speglar de resonemang som forskningen driver om att barn idag
är mer inomhus än utomhus liksom vilka konsekvenser det får (Faskunger, 2006).
Mycket av denna förändring beror till stor del på våra nya levnadsvillkor, vi bor
större, barnen har ofta varsitt rum, varsin mobil, varsin tv och varsin dator. Detta
bidrar till att barnen ofta är själva med sina tekniska apparater och ”umgås” med sina
vänner via sociala medier och spel istället för att vara ute och leka i parken. När
barnen ritade sin drömpark kunde dock ett flertal motiveringar spegla en vilja att
faktiskt umgås mer med varandra och ha roligt tillsammans, utomhus.
”Jag skulle vilja ha det här i min park för då skulle man vilja hänga där hela tiden
istället för att bara sitta hemma med sin mobil”. (Kate)
”Då kan man träffas med andra och ha roligt”. (Freja)
”Det skulle bli kul och fler skulle gå till parken”. (Jonathan)
”Parken skulle bli mysigare och alla skulle kunna ha kul och trevligt och äta äpplen,
körsbär och päron från träden”. (Pärla)
Planering av parker handlar om att vilja skapa något som barnen verkligen vill ha.
Utformningen ska därför inte utgå från att det ska vara säkert, tryggt, rationellt eller
enkelt att producera ur ett vuxenperspektiv – utan planeringen ska våga utgå från
barnens perspektiv (Lundström, Intervju). Åkerblom hävdar att vi måste komma bort
från detta säkerhetstänk och istället planera utifrån barns rätt till skrubbsår det vill
säga att tillåta barn att utmana sig själva för att därigenom utvecklas såväl fysiskt som
psykiskt (Åkerblom, Intervju). Att främja riskfylld lek är något som å andra sidan går
emot de EU- direktiv om att lekplatser ska fokusera på trygghet och säkerhet. Det
råder uppenbart olika synsätt kring hur barns lek ska planeras och utformas. Vem har
makten att avgöra detta? Barn ska självklart inte riskera att skada sig själva allvarligt
vid lek men de måste få möjlighet att klättra, rutscha och studsa snabbt och högt.
Barnens teckningar visar faktiskt en tydlig saknad på spännande aktiviteter som
utmanar och stimulerar, som är spännande och som tänjer på de egna gränserna. De
uppger även sakna grönska så som träd, buskar, gräs och blommor på skolgården som
till största del är asfalterad. Det finns en liten lekplats, men är enligt barnen till för
barnen som går i förskolan. Enligt Nilsson är det viktigt att det finns utmaningar för
barn i olika åldrar, barns behov och intressen ändras med deras ålder. Nilsson påpekar
att det är en okunnig inställning att främst utgå från att barns lekmiljöer ska vara
säkra.
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Det finns enligt Nilsson andra aspekter i samhället som är viktigare än att fokusera
kring barns säkerhet så som att öka trafiksäkerheten, öka simkunnigheten, minska
bullret och reducera luftförorenade partiklar (Nilsson, 2002). Det handlar enligt
Åkerblom om att förändra vuxenvärldens attityder till leken och dess roll för barnets
utveckling. Vilket Lenningar menar även handlar om att förstå vikten av vad
utvecklande utemiljöer har för betydelse för barns välmående och utveckling
(Lenninger, 2006). Det finns ett stort tolkningsutrymme för vad barns lek innebär
liksom hur barn faktiskt använder en lekmiljö (Lenninger, 2006).
”Utan barns information får vi vuxna inte syn på platser med särskild betydelse i
barnets specifika kultur. Vi ser inte den unika värld som ryms i mötet mellan barnen
och några i våra ögon högst triviala buskar”.
(Movium magasin, 2012:18)

Bild 1-2. Roliga aktiviteter utomhus. Källa: Barnens egna fotograferingar.

På bilderna ovan har barnen fotograferat både en aktivitet liksom en känsla som de
kopplar till leken. Att planera och bygga studsmattor är kanske inte alltid möjligt men
känslan som uppstår när man hoppar, pirret i magen, självförtroendet och skrattet kan
vara utgångspunkterna för lekparkernas utformning. Barnens fysiska aktivitet ska inte
behöva begränsas till organiserade aktiviteter utan närmiljön ska kunna erbjuda rätt
möjligheter för spontanlek och spontanidrott (Lundström, Intervju).
På teckningarna nedan framkommer det även där olika känslor som är kopplade till
olika aktiviteter. Barnen har tydligt beskrivit att det ska vara en stor rutschkana, en
stor studsmatta och en stor gunga. Dessa aktiviteter är riskfyllda, men roliga och
attraktiva för barnen. Det skulle inte vara lika roligt att gunga på en liten gunga eller
åka rutschkana på en liten rutschkana. Leken behöver höjd och fart. Det ska kännas i
kroppen att man leker. Teckningarna illustrerar även andra aktiviteter som alla ska
tycka är roligt vilket speglar deras förmåga att sätta sig in i andra människors behov
och intressen. Detta framkom i barnens motiveringar till respektive teckning där bland
annat en motivering beskrev en park som är bra för min lillasyster (Lucas).
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Bild 3. Min drömskolgård. Källa: Workshop, Sara.

Bild 4. Min drömpark. Källa: Workshop, Lucas.

Gruppen som har gjort modellen nedan har visat på god förmåga att kunna sätta sig in
i andra människors perspektiv och andra människors behov. Det finns aktiviteter som
ska passa alla i parken, unga som gamla. När de beskrev sin modell förklarade de
även att de vill att alla ska kunna umgås och tycka att det är roligt och mysigt. Att
vuxna ska tycka att det är roligt att vara där tillsammans med barnen. Barns förmåga
att sätta sig in i andra människors perspektiv är ett ämne som debatterats mycket kring
inom forskningen där åsikterna i vissa fall går isär då vissa hävdar att barn endast kan
uttrycka sig utifrån vad som blir bäst för sig själv medan andra hävdar att barn kan
uttrycka sig utifrån vad som blir bäst för sin familj, sig själv och för sina kompisar.
”I vår park kan man ta det
lugnt men också ha kul. Man
kan spela basket, gunga eller
mata ankor. Vi vill ha vår park
så här för ofta är parker
smutsiga och tråkiga. Vi har
också en kiosk om man vill ha
något gott. Det finns sittplatser
om man vill prata och vila.
Den här parken är för både
gamla, tonåringar, vuxna och
barn”.
Bild 5. ”Vår park”. Källa: Workshop, Emelie, Elin, Gustav
och Oliver.

Att skapa roliga och attraktiva parker handlar således om att barn måste tillåtas vara
fysiska i vardagen, och då måste det finnas platser som barnen kan träffas på, under
hela året. Parker behöver dessutom inte innehålla kostsamma funktioner. Ett exempel
är en grillplats. En funktion som är förmånlig och som framförallt tillför ett flertal
olika mervärden och som uppskattas av både barn och vuxna.
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4.1.2 Skolgården som lockar alla till uteraster

Skolgårdar är ett känsligt ämne inom samhällsplaneringen. I och med den förtätning
som råder i bland annat Stockholm riskerar många skolgårdar att minska till yta eller
att helt försvinna. Normerna för ytkraven på skolgårdar har reducerats kraftigt vilket
har orsakat att ytorna minskat och därmed har även barnens friytor minskat. Detta för
att kunna bygga parkeringar, bostäder och äldreboenden (Åkerblom, Intervju). Trots
att forskning har visat att barn som får leka på gröna och levande skolgårdar är
friskare och klarar skolan bättre (Nilsson, 2002). Att ta bort barnens ytor innebär att
man tar bort barnens möjlighet att leka och vara fysiskt aktiva på vilket många inom
planeringen är upprörda över (Åkerblom, Intervju). Barnens platser, i detta fall
skolgården, kan därför sägas ha ett mindre värde gentemot vad andra
samhällsintressen skulle skapa för värde på dessa platser.
En teckning urskiljer även den problematik som
finns på skolan vad gäller inne- och uteraster.
Det är ett fåtal barn som vill ha uteraster och
lärarna har därför behövt dela in barnen i olika
grupper som får vara inne vissa dagar och ute
andra. Om det fanns bänkar med väderskydd,
mer grönska och mer möjlighet till lek och
fysisk aktivitet skulle man vilja ha uteraster
mer än inneraster menar många av barnen. Att
bara kunna ta det lugnt på en filt på gräset
framkommer även som något som skulle öka
värdet att ha uteraster.
Bild 6. Min drömskolgård.
Källa: Workhop, Kalle.

Utifrån de motiveringar som barnen skrev till sina teckningar kan man tydligt förstå
att barnen uppfattar sin skolgård som tråkig, fantasilös och icke-stimulerande.
Samtidigt som man tydligt märker att de gärna vill ha roligt och vara ute tillsammans
på rasterna. Utnyttja att barnen vill ha roligt genom att skapa förutsättningar att de kan
ha det.
”Då skulle alla raster bli mycket roligare och alla elever skulle vilja vara ute” (Kate)
”Det skulle vara kul om det fanns massa olika aktiviteter” (Oscar)
”Jag vill inte att det ska vara så mycket asfalt, mer växter”(Alva)
Nilsson har i sin forskning tagit fram vad en bra respektive dålig skolgård innehåller.
Detta skulle kunna fungera som ett bra verktyg i form av en checklista för att
säkerställa skolgårdars attraktivitet och värde för barnen. Självklart utifrån en kreativ
och utvecklande dialog med barnen.
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En bra skolgård
Fantasifulla skulpturer
Träd och buskar
Gräskullar
Buskage och skogspartier
Små naturliga uterum
Pampiga entréer
Lianer
Ombonad samlingsplats
Ihåliga stockar

En dålig skolgård
Slitna plank
Klotter
Asfalt
Fantasilösa klätterställningar
Tillrättalagda lekplatser
Kala ytor
Ogräs
Ytor utan sammanhang
Trängsel

Skolgården bör även i större utsträckning ses som en pedagogisk plats (Björklid,
Intervju). Skolgården är en resurs som kan erbjuda nya möjligheter för lärande och
utveckling. En skolgård ska inte planeras och utformas för att bli färdig utan den ska
kunna förändras och utvecklas såväl med åren som under de olika årstiderna. Genom
att ha en levande och kreativ skolgård kan man varva traditionell undervisning med
skapande arbete, odlingar, planteringar och teater. En arena för lek, lärande och fysisk
aktivitet. Likt modellen nedan, där har barnen tagit fasta på att det ska finnas en
mängd olika aktiviteter att göra; spela fotboll, hoppa studsmatta, gunga, sitta i huset
om det regnar, åka rutschkana eller bara sitta på gräset och ta det lugnt. Barnen tyckte
även att skolgården skulle ha en tydligare entré som gör det inbjudande att komma in i
skolan och ha lektioner vilket även lyfts fram av Nic Nilsson (2007) om vad en bra
skolgård bör innehålla.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Bild 7.	
  ”Vår skolgård”. Källa: Workshop, Freja, Lucas, River
och Caroline.
4.1.3 Efterfrågan av mer aktiviteter i bostadsområdet

Bostadsområdet är för många barn en viktig plats där de kan leka och umgås med
andra barn efter skoltid och på helger. Det är däremot inte självklart att närmiljön
kring barnens bostadsområde kan erbjuda olika aktiviteter som de tycker är roligt.
Vilket var en aspekt som tydligt framkom av såväl barnens egna teckningar,
modellerna och under samtalen. Många av barnen tyckte inte att det fanns något att
göra i sitt bostadsområde vilket ofta bidrog till att de antingen gick hem till kompisar
eller hem till sig. Möjligheten att kunna träffa kompisar och leka utanför hemmets
gränser var det flera av barnen som ritade och var även ett av de förslag som
prioriterades fram tillsammans i klassen (se kap 4.2.2).
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Fritidsgårdar ger barnen möjlighet att kunna umgås med varandra och med vuxna,
men utan föräldrar vilket också är en viktig aspekt att beakta. Fritidsgårdar kan vidare
bidra till att det finns aktiviteter för barnen under hela året och därmed främjas en
aktiv och rolig miljö som kan konkurrera med den ökade medieexponeringen som
beskrivs som ett allvarligt samhällsproblem bland barn och unga i dagens samhälle
(Faskunger, 2008). Det måste finnas möjligheter för barnen till social samvaro och det
är vuxnas ansvar att skapa sådana förutsättningar. Då det är vi vuxna som skapar vilka
hinder respektive möjligheter den fysiska miljön innehåller. Planeringen utgår dock
ofta utifrån vuxnas behov, men vet vi vilka hinder och möjligheter i miljön det blir
utifrån barns perspektiv? Samhället måste kunna fånga in olika livsstilsmönster
oavsett generation och förstå vilka möjligheter och värden ett rekreations- och
fritidsperspektiv innebär för barn. Miljön kan bli väldigt viktig för vissa barn som inte
har föräldrar som har ett sommarhus eller liknande, allt kan inte ske i organiserade
idrottsföreningar (Lundström, Intervju). Där det återigen blir det tydligt att det måste
finnas utrymme för spontanaktiviteter. Lundström påpekar även betydelsen av att ha
vuxna i sin närhet, det skapar mervärden. Detta är även något som Nilsson framhåller
för att kunna skapa en bra och kreativ miljö, då är vuxen personal viktigare än dyra
lekredskap (Nilsson, 2002).

Bild 8- 9. Fritidsgårdar i bostadsområdet. Källa: Workshop, Elin och Pontus.

Att barn, men framförallt ungdomar efterfrågar fler aktiviteter efter skolan och på
helger finns det ett tydligt behov av. Det är många barn och unga som saknar mer
kultur och andra aktiviteter i sin vardag. Detta skulle kunna planeras i anslutning till
andra aktiviteter utomhus eller till andra funktioner som skolor eller sporthallar, eller i
mer organiserade former som badhus (Englund, Intervju). Att kunna hantera och
planera för barn och ungas fritidsaktiviteter är sedan länge en komplex utmaning
inom planeringen. Under 1960- talet var barns fritid en stor samhälls- och
planeringsfråga som resulterade i att många fritidsgårdar byggdes. Idag finns det dock
allt färre fritidsgårdar kvar vilket får tydliga konsekvenser. Genom att ett
bostadsområde innehåller flera olika värden för barn i olika åldrar behöver man inte
åka till någon annan plats som erbjuder dessa kvaliteter vilket flera av barnen nämnde
i sina motiveringar. Det som ska vara utgångspunkten råder det dock inga tvivel om –
det ska vara roligt.
4.1.4 Vuxnas intressen eller barns åsikter?

Harangen – vi har väl alla varit barn, är det många inom samhällsplaneringen som
utgår ifrån när en plan, ett program eller ett projekt ska behandla barnperspektivet.
Det tar mindre tid att med egen inlevelseförmåga föreställa sig hur barns miljöer ska
utformas (Lundvall, Intervju).
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Eller hur stadens rum ska utformas då det inte alls är självklart att det finns något som
barns miljöer vid planering av staden (Eriksson, Intervju). En planhandling ska idag
inkludera en mängd olika aspekter och blir således ett omfattande dokument som
beskriver allt från ekosystem och infrastruktur till demokrati och barnperspektiv.
Inom vissa kommuner finns det inga särskilda rutiner för hur barnperspektivet ska
behandlas i detta dokument (Lundström, Åkerlund, Björklid, Intervju). Då får man
som planerare utgå från att ha inlevelseförmåga för alla grupper (Lundvall, Intervju).
Det är viktigt att barn och unga får lära sig om stadsutveckling, om vilka som
bestämmer, om hur man kan påverka och att dessa yrken finns. Det är viktigt att prata
om svåra begrepp som infrastruktur eller stadsplanering med barn och unga på ett sätt
som blir givande för barnen. Samtidigt som det är viktigt för planerare att lära sig att
kunna förklara och diskutera detta med barnen, det skulle därmed vara givande för
såväl barn som vuxna att föra en sådan dialog. Barn är inte ointresserade av planering,
utformning och byggande. Tvärtom tycker barn att det är spännande med hus,
byggnader, belysning, kollektivtrafik, parker – ja, allt som finns i deras omgivning.
Däremot uppfattar barn inte alltid frågor som en utmaning eller ett problem som
vuxna i många fall gör, men det innebär inte att barn förstår mindre eller är
ointresserade. Detta engagemang kunde tydligt urskiljas under momentet när de fick
bygga och presentera sina modeller för varandra.

Bild 10- 11. Presentation av modellerna. Källa: Foto av författaren.

En intressant reflektion som bör lyftas fram är att när barn och unga ska vara med i
olika projekt handlar det i många fall om hur framtiden ska se ut. Vilket är ett vanligt
förekommande inom planeringen eftersom vi måste kunna projektera framtiden vad
gäller befolkning, bostäder, service och infrastruktur. Något som vi ofta glömmer bort
är att vi även måste låta barnen få vara med här och nu och inte bara se barn som
framtiden (Eriksson, Intervju). Genom att låta barn och unga få vara med och påverka
idag kommer det att belönas i framtiden vad gäller förtroende, vilja och engagemang.
Att våga vara här och nu och inte blicka framåt är en utmaning som behöver hanteras
(Eriksson, Intervju).
Ytterligare en aspekt som behöver lyftas fram när barn och unga ska vara med i olika
projekt är att det i vissa fall blir en form av skendemokrati, det vill säga att det finns
inget genuint inflytande i grunden utan barns medverkan ger prestige åt olika projekt
(Björklid, Intervju).
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Frågan om barns bästa verkligen blir det primära eller om det överskuggas av de
politiska drivkrafterna kan i många fall vara svårt att urskilja. För vem kan säga nej
till ett projekt som anses vara för barnens bästa. En anledning till varför detta trots allt
sker är att det inte finns en tillräcklig medvetenhet kring de fallgropar som finns när
man arbetar med barn i planeringen, vilket gör att man får igenom sina projekt på
basis av falska premisser (Björklid, Intervju).
Då barn definieras som individer under 18 år har de inga rättigheter att kunna
bestämma i olika beslut men de har rätt som medborgare att ha inflytande över hur
närmiljön utformas och planeras. Detta är viktigt att tydliggöra i syfte att inte skapa
förvrängda förväntningar hos barnen. Dock finns det flera som menar att denna
problematik kring skendemokrati inte existerar på det sättet, att man faktiskt inte
skulle driva ett projekt utan att egentligen ha några önskemål om barns inflytande och
delaktighet (Lundström, Intervju). Att en viss marknadsföring kan förekomma är dock
en annan sak. Vilket kan, beroende på vem som tolkar begreppets innebörd, beskrivas
som skendemokrati. Varför ska barn delta i planeringsprocessen överhuvudtaget är
en nyckelfråga som bör ställas vid samtliga projekt där barn och unga planeras att
delta. Genom att utgå från Harts stege kan skendemokrati undvikas och istället kan
man precisera frågan och vidare avgöra vilken form av delaktighet som det projektet
är ute efter.

Barn har unik kunskap
i dessa frågor

Viktiga frågor som berör
barn och unga
Varför ska
barn delta?

	
  
	
  

Vuxna kan inte anta hur
barnen vill ha det utan
att faktiskt fråga barnen

För att öka barns
inflytande och delaktighet
i samhällsplaneringen

Figur 2.	
  Varför barn ska delta i samhällsplaneringen. Källa: Egen bearbetning av författaren.

4.2 Förutsättningar för barns inflytande
Vilket synsätt har vi när det kommer till barn och deras möjlighet att få vara med och
påverka i samhällsplaneringen? Ser vi barn som risker i behov av skydd, elever i
behov av lärande, som kunder eller som medborgare? De olika synsätten skapar olika
förhållningssätt till barn och ungas reella inflytande. Det finns ett flertal olika metoder
och tillvägagångssätt för hur planeringen kan behandla barns tankar och idéer.
Däremot kan tillämpningen av dessa variera beroende på engagemang, intresse och
förståelse.
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Vilket är vidare något som påverkar vilket resultat som uppnås liksom på vems villkor
det skapas förutsättningar. Finns det förutsättningar för barns inflytande? Och i
sådana fall, finns det tillräckliga förutsättningar?
4.2.1 Metoder och tillvägagångssätt

De metoder som tillämpas i flest fall när barn och unga ska göras delaktiga i olika
projekt är de som använts under momenten med barnen; rita, bygga modeller och
gruppsamtal. Förutom dessa tre kan gå-turer eller promenader med barnen vara en bra
metod för att kunna analysera barnens rörelse och hur de integrerar med sin närmiljö
(Cele, 2006). Gå-turer ger även planeraren möjlighet att vistas på de platser som
barnen spenderar mycket tid på och som de har mycket kunskap kring. Att kunna
genomföra alla metoderna skulle vara optimalt men är i många fall omöjligt att uppnå
på grund av den stora tidsåtgången. Det kan därför vara mer hållbart att välja två eller
tre metoder som kan genomföras utan stress eller slarv. Det viktiga är att inte bara
använda en metod. Genom att använda två, tre eller fyra metoder ökar möjligheterna
att kunna förstå och närma sig barnens värld, hur de ser saker och ting och vad vissa
saker har för underbyggd mening och värde. Att använda flera olika metoder är något
som litteraturen framhåller som mycket viktigt just med tanke på att få med barnens
utsagor på olika sätt. Det verbala, icke-verbala, kroppsspråk, rörelse, handling och
bildspråk är olika språk som barnen använder sig av för att kommunicera sina tankar,
erfarenheter och upplevelser (Cele, Björklid, Kylin m.fl.). Jag hade planerat att
genomföra alla fyra moment men kunde efter en tid märka att det inte skulle gå ihop
med såväl barnens som med mitt eget schema. För att inte missa att vara ute med
barnen helt valde jag istället att vara med på en av deras uteraster för att både kunna
se och lyssna hur de använder miljön. Tidsåtgången är därmed en viktig aspekt att
beakta. Vilken tid finns och vad har vi tänkt göra med den är två centrala
utgångspunkter när man utarbetar metoder för barn. Samtidigt som planerare måste
vara beredda på att oväntade saker kan ske vilket ställer krav på öppenhet och
flexibilitet under själva genomförandet.
Syftet med metoderna för barn är att det ska vara på deras villkor och beröra frågor
som är viktiga för dem. Hur barnen ges möjlighet att berätta och beskriva hur de
uppfattar vissa frågor och aspekter i sin närmiljö urskiljer även vilken nivå av
delaktighet och inflytande projektet strävar efter. I vissa fall blir barnen enbart
ombedda att berätta om sin favoritplats, hur sin favoritlekpark skulle se ut samt vilka
platser som hon eller han upplever som otrygga (Eriksson, Intervju). Med mycket god
pedagogisk kunskap skulle barnens svar eventuellt kunna placeras i en djupare
kontext som innebär att följdfrågor ställs. Varför ser favoritparken ut så? Varför är det
otryggt där? Varför skulle det vara en rolig lekplats? Det som barnen berättar är ofta
kopplat till upplevelser och känslor vilket kan bli svårt att förstå om de enbart får
svara på frågor som är formulerade utifrån vilka intressen vuxna har i projektet. Att
sedan lyfta fram detta som ett exempel på verkligt inflytande för barn är missvisande
och skulle snarare hamna på Harts tre nedersta steg av delaktighet – inget inflytande.
Det är vidare ett exempel på en planering som utgår från frågor som intresserar vuxna
istället för att vilja fånga och förstå barnens värld och vad det är i den som är
intressant (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).
	
  
De metoder som används för planerare för att integrera och behandla barnperspektivet
är framförallt barnkonsekvensanalyser, barnplaner och checklistor (se kap. 2.1.2).
Dock är barnen inte alltid delaktiga vid framtagandet av dessa planer vilket de
verkligen borde vara för ”vi ser ju på ett annat sätt än barnen” (Eriksson, Intervju).
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Ett tydligt exempel som urskiljer barns och vuxnas skilda perspektiv var när barnen
skulle börja med sina modellbyggen när en i ”bostadsområdesgruppen” frågade om de
måste göra hus eller lägenheter – ”det är ju liksom själva parken och det som ligger
nära bostadsområdet som är viktigast” (Fredrik). Bilden nedan visar hur barnen lyfte
fram andra kvaliteter och funktioner i ett bostadsområde än själva bostäderna. Det ska
vara mycket grönt i form av gräsmatta, träd och kullar. Gräskullen i högra hörnet har
olika funktioner; man kan gå in i den och gömma sig, man kan klättra upp på den och
åka pulka på den på vintern. För att det ska kännas tryggt poängterade barnen att
fungerande gatljus var viktigt. Hade planeraren gjort samma skiss? Med stöd och
hjälp av BKA, barnplaner och checklistor kan modellens många ”osynliga” värden bli
just synliga.

Bild 12. ”Vårt bostadsområde”. Källa: Workshop, Fredrik, Josefin,
Sofie och Martin.

Berglund och Nordin (2005) har identifierat tre kriterier som kan används i syfte att
urskilja om metoden är lämplig för barn i samband med planeringsprocessen. Genom
att följa dessa kriterier tvingas planerare att definiera och förklara vad begreppen
barnvänlig, skolvänlig samt planerarvänlig innebär. Generellt innebär det att metoden
ska vara lämplig för både barnen, skolan och planeraren. Däremot är det otydligt om
det är den aktuella frågan som ska anpassas eller om det är metoden som ska anpassas
efter frågan. Otydligheten i detta kräver ytterligare reflektioner kring vem som
formulerat frågan liksom hur man har tänkt att den ska utformas för att vara
barnvänlig, skolvänlig och planerarvänlig.
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Kriterium ett och två går hand i hand och kan kombineras utan större svårigheter med
undantag för att den ska kräva lite stöd från lärare vilket innebär att planerarna måste
med god förmåga och pedagogisk kunskap kunna arbeta med barn. Viss kritik kan
dock riktas mot kriterium tre då den förutsätter att planeraren ska kunna arbeta i stort
sätt som vanligt. Det handlar indirekt om att anpassa metoden till planeraren som ska
kunna använda materialet som beslutsunderlag. Att den helst ska kunna sparas
elektroniskt visar tydligt hur utformningen av metoden baseras på vilka
förutsättningar planeraren har. Barn förmedlar många åsikter och idéer som inte alltid
kan överföras på det sättet vilket återigen speglar betydelsen av hur den aktuella
frågan är formulerad och av vem. Däremot kan vissa specifika frågor som barnens
skolväg till exempel genomföras i GIS som är anpassat efter barn och som sedan kan
överföras elektroniskt till planerarna. Dock bör även samtal med barnen kring
skolvägen ingå för att därigenom få fram information som inte kan urskiljas på kartan
(Björklid, Intervju). Vilket vidare bekräftar betydelsen att flera metoder är nödvändigt
för att få fram barns perspektiv kring sin närmiljö.
Begreppen måste slutligen placeras i en relevant kontext av bland annat barnens ålder,
tid och arbetsbelastning för att utifrån det kunna skapa rätt förutsättningar för
metodens trovärdighet. Det kräver därmed att en diskussion om begreppen är
nödvändig vid varje projekt då förutsättningarna ser olika ut. Däremot kan
erfarenheter av tidigare projekt användas för att undvika eventuella fallgropar
(Björklid, Intervju).
De metoder och tillvägagångssätt som jag har arbetat med tillsammans med barnen
har varit både barnvänliga, skolvänliga och planerarvänliga. Detta baseras på hur de
olika momenten genomfördes med fokus på engagemang, intresse och resultat hos
barnen. Barnen uppfattade även metoderna som meningsfulla och intressanta men
framförallt – roliga. Momenten passade vidare väl in i läroplanens mål och riktlinjer
samt i barnens schema. Läraren och pedagogen, Åsa Eriksson, som deltog under
samtliga moment uppfattade också momenten som barnvänliga och skolvänliga.
Enligt Eriksson gav detta inspiration till att fortsätta arbeta på liknande sätt med olika
teman kopplat till samhällsplanering. Att momenten är planerarvänliga baseras på
tidigare forskning samt Trafikverkets och Boverkets pilotförsök att öka barns
delaktighet i samhällsplaneringen i sex olika kommuner. Under pilotförsöken fick
barnen rita, bygga modeller och diskutera planeringsfrågor tillsammans med
planerare. Det som dock kan uppfattas som icke-planerarvänligt är att inga metoder
kan sparas elektroniskt direkt. Däremot kan barnens teckningar scannas och
därigenom föras vidare elektroniskt. Detta kan även göras med modellerna, genom att
fotografera och sedan spara bilderna kan även dessa föras vidare elektroniskt. En
annan aspekt som kanske inte faller in under kriteriet att vara planerarvänligt är att
genomförandet tar förhållandevis mycket tid. Då tid, ekonomi och arbetsbelastning
framstår som bristvara inom planeringen kan detta därför vara det största hindret för
att tillämpa metoderna. Däremot är tid en dimension som vi kan styra över. Vi kan
planera så att vi får mer eller mindre tid. Det handlar om att göra prioriteringar. Vilket
blir en maktfråga – vem avgör vilka prioriteringar som är viktigare än andra?
Samtliga moment utgör ett unikt, intressant och lärorikt material som i allra högsta
grad skulle kunna användas tillsammans med andra material. Vilket även samtliga
respondenter var eniga kring.
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Enligt såväl litteraturen som utifrån flera av respondenterna behöver planeringen
bredda sin kompetens inom pedagogik för att förstå barn och barnens kultur.
Metoderna bör utgå och anpassas utifrån barnens platser. Det innebär alltså att
planerare, politiker och forskare bör vara med barnen på dessa platser för att kunna
fånga in och förstå barnens fysiska interaktion med miljön. Planerare bör således
arbeta på ett mer aktivt sätt genom att delta och prata med barnen, på deras villkor, för
att därigenom kunna uppnå en fysisk planering med barnperspektiv. Det viktiga är,
enligt Eriksson och Lundström, att projektet ska utgå från det som är viktigt och
spelar roll för barnen och inte utifrån vilka intressen vuxna har i frågan. Dessutom
måste det vara förankrat i verkligheten, barn märker om det inte är på riktigt.
”Det måste vara på riktigt, det måste ge något, det måste vara ett värde för barnen.”
(Eriksson, Intervju).
4.2.2 Delaktiga i både ord och handling

I och med att samhället har en annan syn på barn idag jämfört med för 30, 40 och 50
år sedan har barn fått helt andra rättigheter liksom förutsättningar i staden. De tillåts ta
plats på ett helt annat sätt. Ändock återstår mycket arbete och kunskap kring vilka
former som krävs för att kunna arbeta med barn och unga i en givande och
beslutsgrundande dialog. Men hur för man en dialog med barn? Som planerare,
konsult eller forskare kan du inte bara fråga ett barn – hur vill du ha det? Först måste
planeraren skapa förutsättningar för barnen att förstå varför deras åsikter är viktiga,
hur olika begrepp används inom samhällsplanering och hur framtiden kan se ut. Det
hjälper barn och unga att visa att det går att vara delaktiga på olika sätt (Eriksson,
Intervju). Delaktighet blir annars lätt ett allmänt uttryck för allt som handlar om när
vuxna frågar efter barns åsikter. Begreppen inflytande och delaktighet måste
konkretiseras, förklaras och sättas i ett relevant sammanhang. Dessutom bör vuxna på
ett tydligare sätt förklara vad deras åsikter kan leda till i form av konkreta åtgärder
och förändringar. Även om förslagen inte kunde tas med bör detta förklaras för att
barnen ska känna sig respekterade och känna att det dem gjorde trots allt inte var
förgäves (Lindgren & Halldén, 2001).
”Ett samtal med barn blir lätt en snirklig färd och då krävs att den vuxna har
förmåga att tolka utsagorna”. (Cele i Movium magasin, 2012: 14)
För att kunna illustrera och förklara detta för barnen sammanställde jag samtliga
objekt, 35 stycken, som de lyft fram på sina teckningar och skrev sedan upp dessa på
tavlan. Nu skulle de få prioritera och värdera sju stycken av dessa. Genom att låta
barnen reflektera ytterligare en gång över vilka objekt som är viktiga för dem kommer
man över tröskeln som Eriksson menar uppstår i många fall i praktiken – kom in med
förslag, men sen då? Hur detta ska tillämpas kan också diskuteras. Det kan vara på
internet, telefon eller fysiska möten. Det handlar om att hitta vilka former och arenor
som erbjuder och tillåter engagemang flera gånger, tillsammans med planerare och
allmänheten. Då skapas en större förståelse för varför vissa förslag gick vidare och
andra inte liksom att en större förståelse infinner sig för hur samhället är uppbyggt
och där man som individ känner tillhörighet, identitet och förtroende för den
demokratiska processen. Det är även då som överklagandet av planer minskar kraftigt.
Vilket skulle underlätta planerarens arbete avsevärt (Eriksson, Intervju).
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Bild 13- 14. Barnens prioritering av de inkomna förslagen från ritövningen. Källa: Foto av Åsa
Eriksson.

Det traditionella maktsystemet liksom planeringsprocessen måste enligt bland andra
Eriksson omarbetas för att kunna passa hur dagens samhälle ser ut vad gäller nya
livsvillkor, behov och intressen. Den så kallade expertisgruppen måste närma sig
allmänheten i ett mycket tidigare skede så att fler kan bli delaktiga i kedjan. Vilket
kräver ytterligare en reflektion kring när det är; när kan barn och unga delta i
planeringsprocessen? Samtidigt som man måste reflektera kring frågan som drivs i
projektet, är den påverkbar? Liksom, vad är meningen med denna utveckling? Vad är
vi på jakt efter? Vilket slutligen även innebär att planeraren måste rannsaka sig själv,
är jag påverkbar? Genom att analysera projektets syfte utifrån dessa frågor kan man
därigenom avgöra när allmänheten kan ingå. I denna diskussion kan Harts
deltagandestege vara ett bra hjälpmedel att utgå ifrån för att urskilja vilken nivå av
delaktighet som är möjlig. Genom att analysera hur dessa värden kan nås ställer krav
på en nyanserad, flexibel och öppen diskussion – vilket är precis vad planering
handlar om (Eriksson, Intervju).
Att främja ungas inflytande och delaktighet i samhällsplaneringen, i livet, är ett av de
övergripande målen för den svenska ungdomspolitiken. Det är samtidigt ett av
regeringens målsättning – att alla barn och unga ska ha verklig tillgång till inflytande.
Det som många dock kan konstatera är att arbetet kring detta går trögt framåt.
Kommunerna har i många fall en god vilja att integrera och behandla
barnperspektivet, men kunskapen kring hur och vilka metoder som kan användas
bromsar utvecklingen (Eriksson, Intervju). Samtidigt som det i större utsträckning bör
reflekteras kring kommunernas ökade självstyre. Kommunernas makt gör dem till
centrala och betydelsefulla nyckelaktörer i samhällsplaneringen varför de måste
förbättra sina metoder och strategier för hur de arbetar med barnperspektivet.
4.2.3 Arenor för barn, föräldrar och planerare

Skolan är den arena som används i störst utsträckning, något som många menar har
både för- och nackdelar (Eriksson, Åkerlund, Lundvall, Intervju). Att arbeta med barn
i skolan innebär ofta att det är skolan som styr och att det handlar om ett lärande, att
lära barnen att vara delaktiga och berätta hur de tycker och tänker om sin närmiljö.
Vilket därmed kan påverka barnen att inte våga tänka fritt och öppet i och med att de
vet att de blir utvärderade och betygsatta (Eriksson, Intervju). Lärandet i detta fall ska
istället handla om att lära barnen att våga vara självständiga individer.
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Skolan är å andra sidan en bra arena eftersom det är där alla barnen är samlade under
dagarna och det blir därför lättare att kunna komma i kontakt med barnen på det sättet
(Åkerlund, Intervju). Det kan vara svårt att fånga upp dem i dessa grupper efter
skoltid då det inte alltid finns några självklara platser som barnen går till efter skolan.
Genom att vara i skolan kan också en ökad samverkan mellan tjänstemän och
pedagoger utvecklas. Detta är även precis vad inflytande handlar om, att barn och
vuxna ska kunna samarbeta med anknytning till både utbildning och politik. Det är en
mycket viktig del i utvecklingen att stärka barn och ungas roll i samhällsplaneringen
(Lindgren & Halldén, 2001). I läroplanen finns det dessutom mål och riktlinjer som
förutsätter att barn och unga ska lära sig och förstå hur deras närmiljö fungerar. Barn
och unga ska även förstå hur samhället är uppbyggt, vilka som planerar, vad som
behöver planeras, hur det kan skilja sig åt beroende på vilka förutsättningar som råder.
Aspekter som barnen bör få god kunskap och insyn i redan i tidig ålder.
Åkerlund förklarar att i några projekt som Boverket arbetat med har skolan varit svåra
att övertyga att gå med i projekten. Däremot har de efter en tid sett nya möjligheter
och lärarna har blivit positivt överraskade över barnens engagemang. Det har vidare
bidragit till att fler projekt genomförts som även de visat att barn är intresserade och
entusiastiska kring projekt som behandlar frågor inom planering och utveckling
(Åkerlund, Intervju). Enligt Åkerlund kan samarbete med skolan i vissa fall vara
svårt, ofta bottnar detta i lite erfarenhet, osäkerhet vad det ska leda till samt hur
barnen kommer att reagera och engagera sig. Detta är en i raden av flera utmaningar
som planeringen står inför och som är väldigt viktig för att i framtiden skapa ett
naturligt samarbete mellan planerare och skolan (Åkerlund, Intervju).
Att skolan skulle vara svår att övertyga kunde jag dock inte märka i min undersökning
då jag bemöttes med en positiv inställning och tillåtelse att få genomföra den från
första början. Däremot kan jag förstå att det kan uppstå vissa hinder för planerare då
skolan hade som krav att det skulle passa in i barnens övriga schema samt stämma
överens med de mål och riktlinjer som finns i läroplanen. Å andra sidan är det bra att
skolan ställer högra krav då det minskar riskerna för projekt som inte bottnar i ett
verkligt och ärligt engagemang att behandla barnperspektivet. Det ställer krav på
kompetens, tydlighet och noggrann planering något som vidare skapar goda
förutsättningar för att det blir ett projekt där barns medverkan bottnar i ett genuint
intresse av inflytande och delaktighet. I mitt fall kunde barnens förslag, tankar och
idéer inte appliceras på ett verkligt projekt. Däremot visar deras engagemang, vilja
och intresse för alla momenten att detta tillvägagångssätt kan användas i
planeringssammanhang. Vilket gör att detta var på riktigt fast utifrån andra
utgångspunkter än vid ett verkligt projekt, att deras tankar, erfarenheter och
perspektiv är avgörande för en hållbar samhällsutveckling.
En annan arena som kan användas för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet
i planeringen är vid samråd. I ett projekt som Trafikverket var delaktiga i fick
skolelever göra en utställning av en kommande plan och ställa ut den i skolans
idrottssal. Utställningen var öppen för allmänheten där både elever, planerare och
politiker kunde besvara frågor och förklara projektets utveckling. När sedan det
formella samrådet hölls kom det endast in ett fåtal synpunkter då majoriteten redan
var införstådda i planen. I detta fall fick barnen vara med och delta i ett tidigt skede,
medborgarna fick diskutera projektet och planerarna fick möjlighet att diskutera
synpunkterna med både barn och vuxna.
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En mer friare och mindre formell form av samråd kanske kan vara något att införa i
större utsträckning och med större fokus på att integrera barn i skolan för att lyckas
engagera en större del av allmänheten. Däremot är en vanlig problembild kring
samråd att planeraren är ensam med 300 deltagare vars synpunkter domineras av ett
ifrågasättande av detaljplanen. Det blir lätt att det istället blir en form av prestigekamp
istället för ett forum där synpunkterna kan behandlas på ett konstruktivt sätt och som
stöd till den slutliga utformningen av planen. Medan det under vissa samråd knappt
kommer någon alls. Formerna för samråd måste börja i ett mycket tidigare skede och
där man även poängterar att alla är välkomna att delta (Eriksson, Intervju). Barns
deltagande vid samråd styrs dessutom i stor utsträckning av om föräldrarna är
intresserade eller inte.

4.3 Barnstaden, ett nytt gestaltnings- och planeringsideal!
Denna studie visar hur barns inflytande och delaktighet kan förstås och vidare
användas i samhällsplaneringen. Med god pedagogisk kunskap, planering och
förståelse för vad barn är och för vad barns perspektiv betyder kan barns delaktighet
tillföra ett unikt värde för samhällsplaneringen. Vilket vidare skapar en
planeringsprocess som är kreativ, lärorik och rolig. Utifrån detta har ett nytt
gestaltnings- och planeringsideal kunnat identifieras; Barnstaden. Likt
Trädgårdsstaden och Blandstaden skulle Barnstaden kunna vara vår tids
planeringsvision. Barnstaden skulle ta fasta på bland annat hållbara transporter,
varierad bebyggelse, utveckling av stadens grönområden, liv och rörelse, innovation
och design – utifrån barnens perspektiv. Omöjligt eller naivt? Nej, kreativt och
framgångsrikt. Erfarenheter från denna studie urskiljer nya perspektiv på vad
planering av staden faktiskt innebär vad gäller dess innehåll, nytta och utformning.
Detta har vidare bidragit till att andra värden kommit fram. Värden som berikar och
gör det möjligt att skapa en hållbar stad, för alla, oavsett ålder.
4.3.1 Barns syn på staden – en unik kompetens i samhällsplaneringen

Vuxna kan i många fall bli förblindade av sina egna föreställningar av hur det borde
vara och missar därför hur det är här och nu (Eriksson, Intervju). Det blir ett
antagande som inte stämmer överens med verkligheten, barnens verklighet. Vikten av
att vuxna är engagerade och att det finns en vilja att förstå barns perspektiv är
avgörande för huruvida barnens bästa kommer i främsta rummet. Detta resonemang
kan tydligt urskiljas i bland annat planritningar som ofta utgår från det visuella, det vi
kan se. Men det viktiga är ibland osynligt för ögonen, vi kan inte se det men vi kan
uppleva och känna det. Vi kan anta att barn vill ha gungor, rutschkanor och sandlådor,
men vet vi vilken känsla eller upplevelse barn vill ha utan att fråga barnen? Tänker
planerare på känslor när lekplatser, bostadsområden och parker utformas? Eller ska
det bara vara vackert för ögat? Och i sådana fall, för vems ögon?
Under gruppsamtalen ville jag bland annat veta vad barnen tycker är bra respektive
mindre bra i staden. Detta för att kunna urskilja vad barnen har för syn och
uppfattning kring olika aspekter samt om det skiljer sig eller stämmer överens med
vad vuxna tycker, vilket presenteras nedan. Barnens perspektiv är inte konstiga,
barnsliga eller overkliga jämfört med vuxna. Det som barnen tycker är bra tycker
även många vuxna är bra. Det som skiljer barn och vuxna är snarare hur dessa tankar
och idéer formuleras och uttrycks.
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Det här är bra!

Det här är dåligt!

Parker som är roliga

Torra och gamla parker

Fontäner

Vägar

Belysning i olika färger

Gator

Att många går och cyklar

Asfalt

Coola hus i olika former

Mycket trafik och mycket avgaser

Mycket grönt; träd, buskar, fruktträd och
blommor

Skräp; tuggummi, cigaretter, snus och
hundbajs

Utifrån detta frågade jag även barnen vad de önskade att det skulle finnas mer av som
skulle göra det bättre och roligare i staden. Barnens tankar och idéer illustrerar
perspektiv som återigen speglar hur detta skulle kunna skapa bättre förutsättningar för
alla människor som bor i staden. Barns perspektiv urskiljer aspekter som vuxna tar för
givet eller som de inte reflekterar värdet kring. Vilket bevisar att barn och unga bör
vara delaktiga i samhällsplaneringen då deras åsikter och kunskaper är ovärderliga för
att få fram ett trovärdigt och kvalitativt beslutsunderlag. Genom att ha en dialog med
barnen förminskas inte vissa värden utan tvärtom kan andra frågor lyftas fram som
kanske inte alltid får tillräcklig uppmärksamhet i planeringen. Precis som en del av
forskningen kring detta påpekar (Cele, Björklid, Kylin m.fl.) är barns kunskap kring
sin närmiljö unik, varför inte utnyttja detta på ett bra sätt? Det som barnen saknar i sin
stad och som skulle göra det roligare, finare och bättre är, som nämnt tidigare, inga
konstiga idéer som inte är förankrade i verkligheten. Det är vad många människor
saknar, i alla åldrar.
Det här saknar vi i vår stad
Att det är grönare
Att det är renare
Billiga äventyrsbad
Fler fritidsgårdar
Mer färg på hus och byggnader
Tillåtelse att ta med cykeln på bussen
Bättre cykelvägar
Att man inte alltid bygger fotbollsplaner, utan något som passar alla
Inte bara lekplatser eller parker för barn utan det ska passa och vara roligt för alla
Konst och coola skulpturer
4.3.2 Skapa förutsättningar för alla i staden – oavsett ålder

Barn saknar såväl makt över processerna som styr samhället liksom kunskap hur allt
fungerar. Det är hela tiden på vuxnas villkor som barn släpps in i planeringsprocessen.
Vuxna medborgare har sin rösträtt och kan i viss mån påverka samhället, men om
barn ska få en rösträtt krävs det att vuxna arbetar aktivt med detta. Barn har, liksom
vuxna, inte hur mycket tid och energi som helst att sätta sig in i och tycka till om allt.
Barn måste därför tillåtas att vara barn och kunna lita på att vuxna ser till deras bästa
för att deras vardag ska fungera.
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Om det fanns fler forum där barn och vuxna kan mötas på lika villkor, eller i samband
med gemensamma intressen, kan barns röster vävas in i samhället på ett mer naturligt
sätt (Englund, Intervju). Genom att skapa sammanhang som är intressanta för olika
åldersgrupper kan man bryta segregationen mellan generationer som präglar mycket
av samhällslivet i Sverige idag och därigenom skapa förutsättningar för ett samhälle
som passar alla, oavsett ålder (Eriksson, Intervju).
Det finns dock ingen mirakelmetod för hur barns inflytande och delaktighet kan öka i
samhällsplaneringen. Att skapa en sådan skulle dessutom inte vara en långsiktigt
hållbar lösning. Det som har framkommit under studien är att gemensamt ansvar
mellan olika myndigheter, organisationer och institutioner är det framgångsrecept
som bör tillämpas (Karlsson, Intervju).
Gemensamt ansvar handlar även om att tillsammans definiera syftet med barns
delaktighet i projektet vilket vidare bidrar till att övriga relevanta begrepp definieras
och placeras i rätt kontext. Utgångspunkterna för projektet blir således tydliga och
konkreta. Likaså blir förutsättningarna för att skapa ett genuint inflytande för barn och
unga.
Det finns olika modeller för hur barnkonsekvensanalyser ska tillämpas. Dock är det
fortfarande oklart i vilken omfattning dessa analyser faktiskt leder till åtgärder som
främjar barns säkerhet och fria rörlighet. De checklistor som finns med i
barnkonsekvensanalyser är i många fall övermäktiga för en kommun att hantera.
(Movium magasin, 2012). Ett av det grundläggande problemet med
barnkonsekvensanalyser är att det är oklart vilken myndighet, organisation eller
institution som ska ha ansvaret. Vilket leder fram till frågan – vems ansvar är det att
tillgodose att barnets bästa kommer i främsta rummet? Enligt barnkonventionen är det
vuxnas ansvar, men vilken vuxen? I och med den otydlighet som finns kring
barnkonsekvensanalyser, bristande strategier och låga kunskap hamnar ansvaret på
olika bord. Enligt vissa är det föräldrarnas ansvar att se till att barn och unga får en
god uppväxtmiljö. Om miljön inte anses vara bra för barnen kan de välja att flytta till
en annan plats som motsvarar de krav som finns för detta (Lundström, Intervju). Detta
är dock en valmöjlighet som är befängd att tro att alla har vilket också är en av
anledningarna till varför Sverige ratificerat barnkonventionen som ett skydd som ska
se till att alla barn får en god uppväxtmiljö.
4.3.3 Se barnperspektivet som roligt, lärorikt och prestigelöst

Det råder en konsensus kring att barns perspektiv är viktiga. Att tillåta och skapa
möjligheter för barn och unga att delta i den aktuella samhällsutvecklingen i de frågor
som berör dem är det ingen som säger nej till – men det är få som tar tag i saken. Det
finns självklart ett flertal eldsjälar som arbetar hårt för att barn och unga ska ges större
rättigheter att kunna delta i samhällsutvecklingen. Men kan vi lägga allt ansvar på
några, borde inte alla vara eldsjälar? Borde inte alla planerare vilja skapa ett samhälle
som tilltalar alla? Har vi hamnat i en grå, byråkratisk maskin som styrs av
flaggskeppsprojekt? Bygger vi ett samhälle för det globala galleriet eller bygger vi ett
samhälle för dem som faktiskt bor här och som faktiskt lever här? Detta är komplexa
frågor som inte har några enkla svar, men som behöver analyseras och som behöver
tvingas komma fram i ljuset av allt annat som sker i samhället.
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Åkerlund hävdar att frågan om barns inflytande och delaktighet inte handlar om man
vill – utan hur (Åkerlund, Intervju). Om vi utgår från det faktum att kommuner och
planerare vill kunna arbeta mer med barnperspektivet men inte riktigt vet hur – borde
de inte få lära sig det då? Kunskapsluckan kring detta ämne lyfts ständigt fram såväl
inom forskningen som hos de aktörer som arbetar med planering (Movium magasin,
2012). Det är framförallt den pedagogiska aspekten som planerare behöver mer
kunskap kring enligt forskningen, det vill säga att mer kunskap behövs kring hur
planare ska kunna kommunicera med barn, tolka deras utsagor och förstå vad det
innebär att vara barn idag (Björklid m.fl.). Detta framkommer tydligt i en artikel i
Movium där följande uttalande handlar om denna problematik.
”Det är planerarens och landskapsarkitektens förbannade skyldighet att lära sig att
ta in hur folk använder olika platser” (Movium magasin, 2012: 18).
Planeraren måste dessutom våga lämna kontorslandskapet och faktiskt besöka de
platser som barn spenderar mycket tid på. Man måste vistas i den miljö som man
faktiskt ska planera inom. Detta kräver en kompetens bland planerare som tyvärr
saknas idag (Movium magasin, 2012).
Om samhällsplaneringen har ett system som inte ger utrymme för flexibilitet,
öppenhet och kreativitet utan som styrs av ekonomi, tid och arbetsbelastning står vi
inför en tuff utmaning – att förändra systemet. Det ska inte behöva vara jobbigt, ta tid
från andra utredningar eller vara ekonomiskt ohållbart att arbeta med barn och unga i
planeringen. Det ska tvärtom vara roligt, inspirerande, givande och framförallt ska det
vara helt prestigelöst. Att barn ger prestige åt olika projekt beskriver vilken negativ
spiral som frågan hamnat i. Även andra frågor som hållbara transporter, parker och
miljö ger olika projekt en viss prestige. Frågor som är självklara inom
samhällsplanering. Belöningen och uppmärksamheten bör komma när projektet
genomförts och där man kan se att de lyckats uppnå sina mål, inte innan.
Slutligen bör det nämnas att en väsentlig del av litteraturen diskuterar det
problematiska barnperspektivet. Genom att identifiera begreppet som ett problem gör
att det även associeras som ett problem vilket vidare präglar hur såväl media som
politiker och tjänstemän förhåller sig till begreppen. Hur vi väljer att formulera och
uttrycka oss gör senare avtryck i hur det uppfattas och används i praktiken. Jag skulle
hellre se att begreppet benämns som det intressanta barnperspektivet, då en positiv
förankring skapar helt andra förutsättningar för hur begreppet hanteras.
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5. Slutsatser
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur barnperspektivet behandlas i
planeringen och vid utformningen av staden med fokus på vad barnen kan tillföra
samt varför det är viktigt att tillämpa ett barnperspektiv. De resultat som framkommit
under studien är att barn inte ges tillräckliga möjligheter att delta och påverka i
planeringen. Barnens medverkan handlar i större utsträckning om marknadsföring och
prestige än att faktiskt skapa ett reellt inflytande. Barns möjlighet att delta i
planeringen handlar idag mycket om vilja och engagemang som till stor del styrs av
ekonomi, tid och prioriteringar. Problematiken kring detta handlar framförallt om att
samhällsplaneringen inte har tillräcklig kunskap om hur barn och barnperspektivet
kan hanteras och göras användbart i praktiken, men att man gör så gott man kan.
Syftet har vidare varit att söka svar på de frågeställningar som ställdes i början av
uppsatsen vilka besvaras nedan.
I vilka sammanhang kan barn delta och påverka i planeringsprocessen?
De gånger som barn erbjuds att delta i planeringen är när projekt som berör dem ska
utformas. Det gäller bland annat frågor som fokuserar på parker, bostadsområden,
skolgårdar och skolvägen. Det är platser som barnen har en unik kunskap kring och
där deras perspektiv öppnar upp en värld som vuxna inte ser själva. Deltagandet kan
se ut på olika sätt beroende på projektets syfte och utformning. I vissa fall får barnen
beskriva olika aspekter som är kopplat till ovanstående platser. Detta i sig ger inget
inflytande utan här ses barnen som informanter. Verkligt inflytande kan även det se ut
på olika sätt och väga olika tungt. Att vara informant kan i vissa fall tolkas som
inflytande men för att komma högre upp på Harts stege handlar inflytande om att barn
får vara med och påverka besluten på något sätt. Barn kan dock inte själva hantera
och inrätta egna beslut utan detta ansvar ska delas med vuxna genom en aktiv och
pedagogisk dialog kring projektets fråga. Huruvida barn kan delta, ha inflytande och
påverka i planeringsprocessen handlar vidare om hur vuxna tolkar de olika begreppen,
vilken pedagogisk kunskap de har samt vilket syfte projektet har angående barns
medverkan. För att undvika falskt inflytande bör därför en utredning av detta ske
innan barnen ombeds att vara med i olika projekt, samt att projektet ska återkoppla till
barnen där de får se hur deras synpunkter har behandlats.
På vilket sätt används barnperspektivet i planeringen?
Samtliga planer, program och projekt ska ha med ett barnperspektiv i de frågor som
berör barn för att därmed kunna garantera att barnets bästa kommer i främsta rummet.
Barnperspektiv handlar således om att planerare ska ta hänsyn till barns behov och
intressen kring frågor och beslut där barn påverkas. Det innebär att planerare måste
studera och förstå en kultur som är skapad för barn. För att kunna tillämpa detta
perspektiv behövs nödvändigtvis inte information från barnen själva utan vuxna kan
inta ett barnperspektiv genom att uppmärksamma konsekvenser av olika beslut.
Barnperspektivet är samtidigt en del av många andra perspektiv som ingår i det så
kallade helhetsperspektivet som planerare har som normgivande utgångspunkt, allt
ska med. Den mängden information kan i många fall bli svår att hantera vilket innebär
att vissa perspektiv blir antaganden och därmed inte förankrade i rätt kontext. Det blir
helt enkelt för övermäktigt att det istället får motsatt effekt och inte genomförs på rätt
sätt. Jag kan tydligt urskilja att det krävs mer kunskap för att kunna hantera
barnperspektivet och göra det användbart i planeringen.
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Kompetensen är i många fall avgörande för hur planeringen ska arbeta med barn på
ett trovärdigt och betydelsefullt sätt. Med bakgrund av hur forskningen lyfter fram
denna problematik liksom hur denna studie fick insyn i ämnet kan det konstateras att
planerare behöver utbildas. Detta ska inte uppfattas som ett negativt beslut utan alla
som arbetar med ett dynamiskt yrke som ständigt förändras och möter nya utmaningar
måste hela tiden kunna förnya, bygga på och bredda sina kunskapsområden. Till detta
hör även att det måste etableras nya former och arenor för hur och när barn kan delta i
samhällsplaneringen.
Hur ser barnen på sin närmiljö och vad kan deras perspektiv tillföra i
samhällsplaneringen?
Det nämns ofta inom forskningen att barn behöver en närmiljö som tillåter och
möjliggör kreativa och spännande aktiviteter, vilket vidare anses vara avgörande för
deras sociala, fysiska och mentala utveckling. Utifrån min studie med barnen
framkom det dock att det saknas många element i deras närmiljö som kan bekräfta
detta. Det behövs mer variation i miljön för att barnen ska känna att det är en kreativ
och inspirerande plats att leka, hänga och umgås på. Dock hade barnen en positiv
inställning till sina bostadsområden liksom till flera parker de brukar besöka. De
anmärkningar som framfördes handlade även de om hur dessa kan präglas av mer
varierade kvaliteter och funktioner. Däremot var majoriteten av barnen missnöjda
över skolgårdens utformning, där asfalten och brist på roliga aktiviteter var de främsta
orsakerna till detta.
Utifrån mina personliga erfarenheter ser jag att barnens närmiljöer behöver präglas
mer av deras intressen och önskningar. För inspirerande miljöer kan faktiskt
konkurrera med all den medieexponering som barn idag utsätts för. Men då behövs
mer fantasi, färg och känsla. Värden som kan vara svåra att visualisera men som barn
i många fall är experter på att uttrycka.
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6. Framtida reflektioner
Efter att ha studerat barnperspektivet i planeringen har många nya erfarenheter,
perspektiv och frågor växt fram som jag, om tiden funnits, velat studera mer kring.
Framförallt skulle det vara intressant att fortsätta undersöka olika metoder och
tillvägagångssätt för hur barn kan göras mer delaktiga. Liksom hur materialet kan
tolkas och placeras i rätt kontext för att därmed göra barnens bidrag användbart i
planeringen. Ämnets bredd visar även tydliga implikationer inom andra frågor än de
som lyfts fram i denna uppsats. I skrivandets stund har ett flertal olika kravaller och
upplopp runt om i Stockholms förorter ägt rum som bland annat bottnar i utanförskap
och social segregering. Genom att satsa mer resurser på en aktiv medborgardialog där
både barn och vuxna får vara med i olika utvecklingsprojekt stärks den sociala
samverkan, och som förhoppningsvis kan resultera i att dessa människor känner
tillhörighet, gemenskap och tillit. En plats skapas när en grupp människor ger mening
till den i form av delaktighet, interaktion och tillhörighet. Vilket urskiljer den sociala
betydelsen i den offentliga miljön för barn och unga.
Nedan presenteras ett urval av de förslag som jag identifierat skulle kunna utvecklas
och förbättras i framtiden. Dessa riktar sig främst mot åtgärder i samhället, för
planerare och för planeringsprocessen i sig. Förslagen utgår från hur barns inflytande
och delaktighet bli en självklar del i samhällsplaneringen.
Våga gå från ord till handling
Fokus för forskningen kring barn och planering tenderar att i hög utsträckning studera
vilket värde barns delaktighet innebär. Att barns perspektiv är viktiga och har ett unikt
värde är dock ett faktum sedan länge. Lägg istället mer resurser på att undersöka hur
barns delaktighet kan tillämpas och behandlas i praktiken med fokus på olika metoder
och tillvägagångssätt samt hur man kommunicerar med barn.
Bredda kompetensen inom samverkan och pedagogik med barn
Genom att utbilda planerare och andra aktörer inom planering skapar det nya och
förbättrade förutsättningar för hur barns medverkan i planeringen kan se ut. Att sätta
sig i skolbänken kan dock för många kännas främmande och påtvingat. Hitta därför
andra sätt att nå denna kompetensutveckling. Platserna för detta kan diskuteras och ett
förslag kan vara att ha heldagsseminarier på till exempel Färgfabriken. En unik plats
men som samtidigt är en neutral plats för att diskutera dessa frågor. Bjud även in barn
i detta led för att inte hamna i en stängd vuxenvärld av spekulativa antaganden om hur
barn vill ha det.
Skapa forum för gemensamt arbete
Samhällsplaneringen måste bryta det traditionella mönstret att arbeta i separata
sektorer utan dialog med vad andra gör, tänker eller har för idéer. Våga samarbeta.
Skapa därför ett gemensamt forum där man kan mötas och diskutera barn och
barnperspektivet. Arkitekturmuseet har tillsammans med Future City nyligen avslutat
sin utställning Staden ur barns ögon där olika högstadieklasser skulle bygga
minecraftstäder. Ett roligt och bra initiativ för hur barn tillsammans med andra
institutioner kan skapa, utveckla och uttrycka sina visioner om staden och dess
utformning.
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Inför pilotförsök i kommuner
De pilotförsök som nyligen avslutats2 har alla varit mycket givande och gett goda
resultat för hur den långsiktiga planeringen ska utformas vad gäller mål och konkreta
strategier. Det stöd som ges under dessa försök skapar en trygghet som bidrar till att
kommunerna faktiskt själva sedan vågar och kan behandla och ta hänsyn till dessa
frågor.
Införliva barnperspektivet i samhällsplanerarutbildningen på högskolor och
universitet
Att redan under utbildningen få kunskap om barn och barnperspektivets relevans i
planeringen är av stor betydelse för hur det kommer ge avtryck efter studierna i
praktiken. För att även knyta an till att kunna samverka med olika instanser kan ett
delmoment i kursprogrammet utgöra en rapportskrivning med tillhörande
undersökning i en skola. Temat kan variera i hög grad men med någon koppling till
barn och planering. Studenten ges således möjlighet till ökad förståelse samt insyn i
hur det är att arbeta med både barn och med skolan vilket kan vara värdefullt när hon
eller han sedan kommer ut i arbetslivet.
Formulera tydligare mål och riktlinjer för hur barnkonventionen ska tillämpas
Otydlighet och tolkningsutrymme kring vissa begrepp skapar inga goda
förutsättningar för att öka barns inflytande och delaktighet i planeringen. Varje
enskild kommun, detaljplan eller projekt bör därför diskutera och reflektera hur de
definierar olika begrepp liksom barnkonventionens artiklar för att undvika onödiga
fallgropar.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  Se Trafikverkets hemsida för mer information kring projektet ”Barn och unga i
samhällsplaneringen”.
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