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På våren 2014 invigs Litteraturhuset för barn och unga – I Sandviken för hela regionen. Målgruppen är 
barn och unga, 0-18 år. Litteraturhuset kommer att fokusera på tre delar som ska utgöra helheten; den 
första är den lär- och språkstimulerande miljön, den andra är ett kunskapscenter och den tredje är att 
Litteraturhuset ska utgöra en forskningsresurs. Under tre års tid har arbetet pågått som ett projekt, i 
maj 2013 beslutades att Litteraturhuset ska övergå i fast verksamhet. Bakgrunden är ett forskarintresse 
rörande barns delaktighet med utgångspunkt i FNs konvention om barnets rättigheter och syftet att 
studera strukturer kring barns delaktighet i projekt där barn blir delaktiga genom sina åsikter. Genom 
bakgrund och syfte har jag samlat in material om Litteraturhuset i Sandviken. Materialet har använts 
för att få en övergripande insikt om projektet men främst för att studera hur barn inkluderas. Genom 
etnografisk metod gjordes deltagande observationer vid två workshoppar där barns röster samlades in 
av barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig från White arkitekter. Observationerna följdes upp av 
intervjuer. Teoretiska utgångspunkter utgör teorier kring barnsyn under rubrikerna 
socialkonstruktivism och barndomssociologi. Där ingår även kulturbegreppet, barnkulturbegreppet och 
barnperspektivbegreppet. I forskningsöversikten redovisas forskning kring barnrättskonventionen, 
barns delaktighet och Roger Harts Ladder of participation. Resultatdelen presenterar uppbyggnaden av 
Litteraturhuset, från tankeprojekt till fast verksamhet, White arkitekter och Isestigs samarbete med 
White och Litteraturhuset. Resultatet beskriver också Isestigs metoder genom de workshopparna jag 
observerade samt de visualiseringar och konceptidéer som utformats efter barnens förslag. Därefter 
diskuteras Litteraturhusets förhållande till det barnen har önskat och hur dessa önskemål visas i 
handlingsplanen för verksamheten. I resultatet belyses därtill de delar där barnens konkreta idéer har 
visats och hur dess följs upp av Isestig och vidare Sandvikens kommun. I slutdiskussionen diskuteras 
strukturerna kring barns deltagande utifrån resultatet och avslutas med tankar kring framtida 
forskning. 

Nyckelord: Delaktighet, Barns delaktighet, Barnkulturdesign, Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för 
hela regionen, White arkitekter, Barnkultur, Barns perspektiv, Barnperspektiv  
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1. INLEDNING 

När det gäller barns och ungas deltagande i offentliga diskussioner och i samhällsangelägenheter i 

allmänhet saknas dock i stor utsträckning strukturer, eftersom de demokratiska forum som finns idag är 

utformade med den vuxne som mall.1  (min kursivering) 

 

 
Den 20 november 1989 antogs FNs konventionen om barnets rättigheter och några år senare 

ratificerades den av de flesta länder i världen. Från och med konventionen blev barn tillskrivna 

rättigheter på ett globalt plan.2 Konventionen är bindande vilket gör att den inte kan motsägas.3 

Rättigheterna ska därför definieras i den enskilda statens politik och kultur och ska gälla samtliga 

barn, oavsett religion, klass och etnicitet. Det ligger på den enskilda regeringen att arbeta med dessa 

rättigheter. Konventionen åberopar barns medinflytande, att de ska få yttra sin egen åsikt och att den 

ska bli respekterad. Detta gäller alla former av mänskliga rättigheter, så som ekonomiska, sociala och 

politiska men även kulturella.4  

 

Bakgrund 

Som student på Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet har jag fått kunskap om 

det mångvetenskapliga ämnet barnkultur. Mitt forskarintresse har utvecklats till hur konventionen om 

barnets rättigheter påverkat barns plats i samhället och hur barn involveras och blir delaktiga i beslut 

som rör dem. Våren 2013 fördjupade jag min kunskap genom uppsatsen Hur inkluderas barns 

perspektiv i stadsplanering – En studie Av Göteborgs Stads visioner om barns delaktighet och 

inflytande.5 I samband med analysarbetet insåg jag att de metoder som jag tog del av inte stämde 

överens med min bild av vad delaktighet kan handla om. Detta har resulterat i att jag vill titta närmare 

på projekt där barn blir involverade för att vidga min kunskap om vad delaktighet kan innebära och 

hur barns åsikter analyseras och tas tillvara. 

   Genom mitt forskarintresse har jag har kommit i kontakt med Eva-Johanna Isestig, 

barnkulturdesigner på White arkitekter, som arbetar med att göra barn delaktiga i designprocessen. I 

                                                      
1 Johansson, Barbro, ”Barns rättigheter och synen på barn och barndom”, I Locus, nr 3-4/09, 2009, s. 34. 
2 Förenta Nationerna, Konventionen om barns rättigheter, Utrikesdepartementet, Stockholm, 2011, s. 5. 
3 Johansson, 2009, s. 22. 
4  Nordenfors, Monica, Delaktighet – på barns villkor?, Tryggare och mänskligare Göteborg, Göteborgs stad,  
Göteborg, 2010, s. 28. 
5 Lindstrand, Anna, Hur inkluderas barns perspektiv i stadsplanering? – En studie av Göteborgs Stads visioner om 

barns delaktighet och inflytande, B-uppsats, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet, 2013.  
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projektet Litteraturhuset för barn och unga – I Sandviken för hela regionen har Isestig uppdraget att 

göra barn delaktiga i utformandet av Litteraturhusets koncept och design. Min uppfattning är att 

genom arbetet med barns delaktighet kring Litteraturhuset finns möjlighet att fördjupa mina kunskaper 

om vad barns delaktighet kan innebära.  

 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera strukturer i projekt där barn ges delaktighet genom sina röster. 

Med strukturer menas i uppsatsen sammansättningar av metoder, beslut och resultat. 

 

Frågeställning 

Min frågeställning är: 

– Hur samlas barns röster in och tas tillvara i projekt där de tillskrivs rättigheter och 

delaktighet? 

 

 

Disposition 

Uppsatsen disponeras med en inledning, där bakgrund, syfte och frågeställning redovisas. Sedan följer 

teoretiska utgångspunkter vilka utgör teorier kring barnsyn under rubrikerna socialkonstruktivism och 

barndomssociologi. I de teoretiska utgångspunkterna ingår även kulturbegreppet, barnkulturbegreppet 

och barnperspektivbegreppet. Detta följs av en forskningsöversikt som behandlar 

barnrättskonventionens betydelse för barns delaktighet, delaktighetsbegreppet och vad delaktighet kan 

innebära. Här lyfts även fram forskning kring Roger A Harts Ladder of participation. Sedan 

presenteras metod och tillvägagångsätt, vilket följs av material och avgränsning. Därefter redovisas 

mina etiska överväganden. Sedan följer studiens resultat, vilket inleds med presentationer av projektet 

Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för hela regionen samt av White arkitekter. Där 

framvisas Eva-Johanna Isestigs anställning på White och hennes uppdrag på Litteraturhuset i 

Sandviken. Sedan redovisas barnens möjligheter att delta i workshopparna samt mina deltagande 

observationer. Därefter förklaras Isestigs analys- och visualiseringsmetoder genom hennes 

tillvägagångsätt i projektet och utformningen av lokalerna vilket följs av en jämförelse mellan Isestigs 

resultat och vad som ingår i handlingsplanen för åren 2013-2016. Sedan följer en sammanfattande 
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diskussion där jag diskuterar barns delaktighet utifrån resultatet samt framtida forskning.  

Avslutningsvis redovisas källor och bilagor. Varje del av uppsatsen presenteras med en kort 

disposition av det aktuella innehållet. 

 

2. TEORI 

Teoretiska utgångspunkter 

I föreliggande teoretiska genomgång presenteras den barnkulturella plattform jag står på i egenskap av 

student på Centrum för barnkulturforskning. Den teoretiska utgångspunkten för att förstå barn och 

barndom är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag anser att denna epistemologi är relevant då den 

strävar efter att kritiskt ifrågasätta kategoriseringar och sätta dem i perspektiv med hänsyn till tid och 

plats. Den teoretiska utgångspunkten leder till teorier om barnsyn, så som paradigmskiftet inom 

barndomssociologin och konstruktionen av barndom. Utifrån kulturbegreppet presenteras även teorier 

kring barnkulturbegreppet och barnperspektivbegreppet. 

 

Barnsyn 

Socialkonstruktivism – konstruktionen av barndom 

 

Socialkonstruktivism problematiserar det som tas för givet och ifrågasätter hur människan ser på 

världen.6 Människors förståelse av världen beror på historia och kultur, förståelsen är en produkt av 

den specifika kulturella kontext där förståelsen existerar. Det som idag ses som självklarheter är 

samtidens konstruktion av verkligheten. Konstruktionen av verkligheten såg sålunda annorlunda ut för 

bara några årtionden sedan. Det som uppfattas som kunskap kan därför ses som artefakter inom 

kulturella och historiska sammanhang. Vivien Burr konkretiserar tanken om kunskap som artefakter 

genom diskussionen kring genus och kön. Det går enligt henne att dela in mänskligheten i två 

kategorier, kvinnor och män. Med dagens mediala uppmärksamhet på könsbyten och den aktiva 

debatten om de två kategoriernas entydighet anser Burr dock att gråskalor uppstår. Det går att beskriva 

                                                      
6 Jag vill förtydliga användandet av begreppet konstruktivism eftersom det används både i pedagogisk forskning 

genom Piagets stadieteori och i feministisk forskning, i denna uppsats används förståelsen som i feministisk 
forskning.  
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kön (kvinna och man) som en skenbar kategori som tillskrivs vad som kallas femininitet eller 

maskulinitet, men utifrån socialkonstruktivism kan mänskligheten lika gärna delas upp i korta och 

långa personer, eftersom längd precis som kön är biologiskt och en produkt av naturen.7  

   Barndom kan förstås som en social konstruktion och hur denna konstruktion tolkas och uppfattas är 

kulturellt betingat. Det finns inte en specifik barndom utan den varierar mellan olika kulturer. Det 

skiljer sig också historiskt. Hur barndom uppfattades i början av 1900-talet skiljer sig från hur 

barndom uppfattas idag. Allison James och Alan Prout skriver i boken Constructing and 

Reconstructing Childhood att barns omognad är ett biologiskt faktum men hur den omognaden förstås 

och görs meningsfull är kulturellt betingat.8 Barndom bör således inte uppfattas som något entydigt 

och fast utan som något mångtydigt och i ständig förändring.9  

   Som uppsatsförfattare med en vetenskaplig förankring i barn- och barndomsforskning anser jag att 

det utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv finns möjlighet att knyta barnsyn till en specifik plats 

och kultur. Genom att använda denna teori går det att ringa in och ifrågasätta den rådande synen på 

barndom. Detta anser jag är viktigt i analyser där vuxna har en klar maktposition gentemot barn. 

 

Barndomssociologi – barns plats i forskning 

 

Som nämnts sammanställdes antologin Constructing and Reconstructing Childhood i början av 1990-

talet. I den klargjordes barndomssociologi som ett vetenskapligt fält men också en förändrad syn på 

barn och barndom inom forskning. Denna förändring beskrivs som ett paradigmskifte, som innebar ett 

nytt sätt att forska kring barn och barndom. I boken Theorizing Childhood från 1998 försöker 

författarna Allison James, Chris Jenks och Alan Prout att identifiera och sammanföra olika 

inriktningar inom barndomssociologin.10 Innan paradigmskiftet hade forskning och studier om barn 

och deras utveckling utgått framförallt från pedagogiska och psykologiska perspektiv. 

Socialpsykologin utgick ifrån familjen med en hemmavarande moder och en arbetande fader och att 

det var i hemmet som barns socialisering främst ägde rum. Den huvudsakliga kontakten med barn 

ansågs ske genom modern.11 Piagets stadieteori dominerade innan paradigmskiftet, alla barn ansågs 

utvecklas utifrån ett och samma utvecklingsmönster för att till sist bli en färdig vuxen. När sociologin 

                                                      
7 Burr, Vivien, Social Constructionism, London, Routledge, 2003, s. 2ff. 
8 James, Allison (red.) & Prout, Alan, ”A new Paradigm for the Sociology of Childhood?   
 Provenance, Promise and Problems”, I; Constructing and Reconstructing Childhood,   
 London & New York, Routledge Falmer, 2008, s. 7. 
9 Halldén, Gunilla (red.),”Barndomssociologi och möjligheten av ett psykosocialt perspektiv”,   
  Den moderna barndomen och barns vardag, Carlsson, Stockholm, 2007, s. 29.  
10 James, Allison, Jenks, Chris, Prout, Alan, Theorizing Childhood, Cambridge, Polity Press  
1998, s. 4.  
11 Sommer, Dion, Barndomspsykologi, Utveckling i en förändrad värld, Stockholm, Liber,   
2005, s. 33.  
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började intressera sig för barn och barndom räckte de då dominerande psykologiska synvinklarna inte 

till.12 

    Barn och barndom ses som viktigt här och nu och att det inte är utvecklingen att bli vuxen som är 

det väsentliga. Barns sociala relationer uppfattas som viktiga i sig själva och barn anses vara aktörer i 

sina egna liv och medskapare av sin egen barnkultur.13 

   Vid tanken av en enda universell barndom blir risken att många barns förmågor hamnar utanför 

forskningen.14 James och Prout föreslår etnografiska studier med barns egna röster för att bättre förstå 

barns egen värld.15 Denna syn på barn och barndom har som mål att forska såväl för barn som med 

barn, vilket bidragit till utvecklingen av metoder att försöka komma närmare barns verklighet och hur 

barn själva uppfattar den.16 Forskarna deltar nu i barnens miljöer i allt större utsträckning. Genom att 

fokusera på konkreta barns liv och åsikter blir villkoren för aktörskap i en speciell kontext synlig.17  

    Jag anser att min teoretiska utgångspunkt motiverar mitt val av etnografi som metod, vilket jag 

återkommer till.  

 

Barnkultur - begrepp för strukturer kring barn  

Kulturbegreppet i korthet 

 

Kulturbegreppet är ett begrepp som används i oändligt många sammanhang och beskrivs ofta som 

omöjligt att definiera. I boken Kultur identifierar Johan Fornäs fyra framstående fält. Det första är det 

ontologiska kulturbegreppet som syftar till att beskriva världen och skilja på det som är skapat av 

människan (kultur) från det som existerar utan mänsklig inverkan (natur). 18  Det andra är det 

antropologiska kulturbegreppet som vill beskriva kultur som livsform och jämför olika livssituationer, 

samhällen eller tankar med varandra. Fornäs kontrasterar mellan antikens och medeltidens kultur och i 

mindre skala nämner han även 2010-talets samhällsvetarkultur med dess olika rörelser. En styrka hos 

det antropologiska kulturbegreppet är att det gör det möjligt att konkretisera skillnader mellan olika 

kulturer. Detta ger kunskap om olika delar av samhället och skapar en reellare helhetsbild. Det 

                                                      
12 James & Prout, 2008, s. 11f. 
13 James & Prout, 2008, s. 8. 
14 James, Jenks & Prout, 1998, s. 140.  
15 Ibid. 
16 Halldén, 2007, s. 27f.  
17 Halldén, Gunilla, “Barnperspektiv. Ett ideologiskt laddat begrepp och oprecist som   
  analytiskt verktyg”. I; Locus, nr 3-4/09, 2009, s. 8f. 
18 Fornäs, Johan, Kultur, Malmö, Liber, 2012, s. 12.  
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antropologiska kulturbegreppet kan leda till ifrågasättande av så kallade sanningar i samhället,19 något 

som enligt min tolkning omfattar bland annat ett rådande politisk klimat. Det tredje, estetiska 

kulturbegreppet, har den mest triviala meningen av vad kultur kan vara. Det kan ses som ett 

samlingsord för bland annat litteratur, film och teater. Men det innebär också människans syn på vad 

som ingår i denna sfär, vad som är ”finkultur” och ”populärkultur” eller institutionalisering av estetisk 

kultur. Det fjärde är det hermeneutiska kulturbegreppet som påvisar kultur som meningsskapande 

praktiker och kan ses som grund för de tre förstnämnda,20 genom att begreppet sammanflätar yttre 

objekt med subjektiva tyckanden.21 Det hermeneutiska kulturbegreppet består av de perspektiv som 

ger människor mening. Det handlar om att gå från del till helhet och från analys till syntes. Den 

hermeneutiska spiralen illustrerar hur förståelse blir djupare genom återkommande reflektion och 

tolkning. Det hermeneutiska kulturbegreppet ger också möjlighet till en analytisk metod och ett 

epistemologiskt ställningstagande.22 

   Det är av vikt att hålla isär de fyra nämnda kulturbegreppens olika innebörder för att kunna förhålla 

sig kritiskt till när begreppet kultur används. Samtidigt är det av betydelse att förstå att gränserna är 

flytande och att de fyra nämnda indelningarna ofta kan förstås tillsammans.23 

    Det ligger i mitt intresse att ringa in en övergripande teoretisk bild av kulturbegreppet, för att jag så 

tydligt som möjligt ska kunna tillämpa barnkulturbegreppet som följer nedan.  

 

 

Barnkulturbegreppet 

 

Barnkultur är ett mångvetenskapligt fält som omfattar bland annat pedagogik, filosofi och etnologi 

men också estetiska ämnen som konst, teater och litteratur. Barnkulturen styrs av samhällets normer 

och vuxnas tolkningsföreträde påverkar definitionen. Detta gör att barnkulturbegreppet ständigt 

omdefinieras.24 För att försöka definiera och sätta barnkulturbegreppet i perspektiv, men också för att 

se vilka strukturer som finns kring barns kultur och barnkultur anser jag att det tredelade 

barnkulturbegrepp är väsentligt. Barnkulturbegreppet utgår från det estetiska kulturbegreppet (jämför 

Fornäs) som består av kultur för, av och med barn. Kultur för barn är kultur producerad av vuxna så 

som spel, tv-spel och film, där det bland annat kan finnas ett pedagogiskt intresse eller ett 

marknadsintresse. Kultur med barn är där barn tillsammans med vuxna skapar eller upplever kultur, 

                                                      
19 Fornäs, s. 21.  
20 Ibid., s. 27ff. 
21 Ibid., s. 102.  
22 Ibid., s. 29ff.  
23 Ibid., s. 101ff. 
24 Helander, Karin, ”Introduktion”, I: Locus 3-4, 2011, s. 4f.  



 10

till exempel när barn ska lära sig att spela ett instrument av en vuxen. Det tredje begreppet är kultur 

skapad av barn, så som sånger, lekar och barns bilder, 25  vilket kan tolkas som barns egna uttryck för 

utveckling och anpassning.26 

   För att tolka barns deltagande och sätta det i perspektiv men också för att se strukturer kring 

deltagandet anser jag att det tredelade barnkulturbegreppet är av vikt. Genom att använda dessa 

begrepp tillsammans med begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, vilka diskuteras nedan, 

menar jag att barns delaktighet, i relation till vuxna, blir synliggjord.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

När ett barnperspektiv uttalas syftar det till att studera det sammanhang som barn lever i, vilket bland 

annat kan vara politiska konsekvensanalyser av miljön där barn befinner sig.27 Begreppet används för 

att försöka tydliggöra barns förutsättningar och meningsskapande.28 Det är också något som barn- och 

barndomsforskare måste förhålla sig till när de väljer att studera barn. När ordet sedan delas, barns 

perspektiv, handlar det om barns egen kultur som de själva skapar.29 Barns egna erfarenheter och 

uppfattningar om olika händelser i deras liv.30 

   Begreppen kan ses som mångtydiga då det inte finns någon fast definition. Mångtydigheten kan vara 

betydelsefull. Men för att begreppen ska bli väsentliga i vetenskapliga studier bör de definieras i de 

sammanhang där de används. Halldén skriver i artikeln “Barnperspektiv som ideologiskt och/eller 

metodologiskt begrepp” att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan användas både 

ideologiskt som ett retoriskt redskap och metodologiskt inom vetenskap. 31  Det går sålunda att 

problematisera mångtydigheten. Begreppen kan tyckas ha förlorat sin analytiska styrka inom 

forskning då det har används ”oprecist” och i varierande sammanhang. 32  Det vill säga att när 

begreppen används utan att preciseras kan de tolkas efter värderingar.33 

   Jag har valt att redovisa begreppen så som de definieras och diskuteras ovan. Där ett barnperspektiv 

handlar om att försöka tydliggöra barns meningsskapande och förutsättningar och barns perspektiv är 

                                                      
25 Mouritsen, Flemming, ”Child culture – play culture”, I: Childhood and Children´s Culture,   
 Flemming Mouritsen (red. ) & Jens Qvortrup, University press of Southern  Denmark, 2002, s.14ff. 
26 Hällström, Catharina, Insändare i Kamratposten. Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang, DISS., 

Stockholms universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, 2011, s. 20.  
27 Halldén, Gunilla, “Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp”,  
  I: Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 8, nr 1-2, 2003, s. 14. 
28 Helander, 2011, s. 4.  
29 Halldén, 2003, s. 14.  
30 Helander, 2011, s. 4. 
31 Halldén, 2003, s. 12ff. 
32 Halldén, 2009, s. 6. 
33 Sommer, Dion, Børn i senmoderniteten – Barndomspsykologiske perspektiver, Hans Reitzels forlag, København, 

2010, 43ff. 
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barns egna röster. Genom ett barnperspektiv försöker vuxna förstå barns perspektiv. I analysarbetet 

med material som använder begreppen barnperspektiv och barns perspektiv anser jag att det är av vikt 

att definiera min tolkning, via teorier, av begreppen. Men också för att kunna tolka förståelsen av 

begreppen när de används i strukturer kring barns delaktighet.  

 

3. FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

Uppsatsens fokus är hur barns röster tas tillvara. Det jag hoppas kunna få insikt i genom denna 

forskningsöversikt är olika definitioner av delaktighetsbegreppet och vad delaktighet kan innebära. 

Detta för att i min analys av uppsatsens material kunna förstå den delaktighetsprocess som jag får ta 

del av genom observationer när barn är medverkande i designen av Litteraturhuset i Sandviken. 

     I forskningsöversikten diskuteras FNs konvention om barnens rättigheter som en bidragande faktor 

till det ökade intresset för barns delaktighet. Jag anser att det är i mitt intresse att få en överskådlig bild 

av artikel 12 och studera forskning kring den då artikeln åberopar barns delaktighet i verksamheter 

som rör dem. Till sist jämförs forskares resonemang och bruk av Roger Harts Ladder of participation, 

då den används som en utgångspunkt för barns delaktighet inom forskning på varierande sätt.  

 

Barnrättskonventionens artikel 12 - viktig i forskning om barns 

delaktighet 

 

I uppsatsen har jag valt att förkorta FN:s konvention om barnets rättigheter till barnrättskonventionen 

och inte barnkonventionen som är det vanligare. Birgitta Qvarsell skriver i artikeln ”Juridik och politik 

i barnpedagogiken – om FN-konventionens dilemman” att det vid användande av 

barnrättskonventionen sätts fokus på att det är ett rättighetsdokument som handlar om barns 

rättigheter. Qvarsell menar att vid användandet av förkortningen barnkonventionen hamnar barnen i 

centrum och det kan tolkas som att det är barnen som behöver åtgärder och inte att det är ett 

rättighetsdokument. 34  Förkortningen barnrättskonventionen använder även Helene Elvstrand i 

avhandlingen Delaktighet i skolans vardagsarbete, som en följd av Qvarsells problematisering.35 

                                                      
34 Qvarsell, Birgitta, ”Juridik och politik i barnpedagogiken – om FN-konventionens dilemman”, I: Utbildning och 
demokrati, vol 10, 2-3, 2001, s. 52. 
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   Barnrättskonventionen diskuteras ofta som en bidragande faktor till en förändrad syn på barn och 

barndom. På grund av mitt forskarintresse, barns delaktighet, har jag emellertid valt att endast titta 

närmare på artikel 12. En ytterligare anledning är att artikel 12 ges betydande utrymme i den forskning 

som jag har studerat. Solveig Hägglund, Ann Quennerstedt och Nina Thelander menar i boken Barns 

och ungas rättigheter i utbildning att artikel 12 tydligt har påverkat och förändrat hur vi idag ser på 

barns deltagande. De påpekar att artikeln inte bara bidragit till barns ökade medverkande i beslut utan 

också synen på barns röster som något betydelsefullt.36 

 

FNs konvention om barnets rättigheter, artikel 12: 

 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad. 

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädande eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens 

procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.37 

 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander problematiserar artikel 12 då de anser att den ger uttryck för 

hinder av barns delaktighet. De diskuterar vilka barn som inte kan uttrycka sina egna åsikter och 

menar att det inte framkommer tydligt vad det innebär att kunna bilda en åsikt. Detta hävdar de skapar 

problem i den mening att definitionen om vad som är en åsikt blir en tolkningsfråga.38 Elvstrand 

skriver att ålder och mognad är begränsningar i artikeln och att tolkningen av dessa begränsningar är 

kontextuell.39 Barbro Johansson anser i Locus 3-4/09 att om barn sätts i fack efter ålder och mognad 

och deras åsikter värderas därefter kan resultatet bli att kunskap och åsikter inte tas tillvara. 40 

Johansson menar att barns sätt att agera och uttrycka sina åsikter bör visas genom demokratiska 

processer där såväl barns som vuxnas talan tas tillvara. 41  Nina Thelander skriver i 

doktorsavhandlingen We are all the same, but… - Kenyan and Swedish school children’s views on 

children’s rights att artikel 12 kan bidra till synen på barn som politiska aktörer vilket i sin tur kan 

leda till att barn manipuleras till att agera politiskt på sätt som inte gynnar barn.42 

                                                                                                                                                                      
35 Elvstrand, Helene, Delaktighet i skolans vardagsarbete, DISS., Linköpings universitet: Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, 2009, s. 20. 
36 Hägglund, Solveig, Quennerstedt, Anna, Thelander, Nina, Barn och ungas rättigheter i utbildning, Gleerups, 

Malmö, 2013, s. 79f. 
37 Förenta Nationerna, 2011, s. 28. 
38 Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013, s. 79f. 
39 Elvstrand, 2009, s. 22. 

40 Johannsson, 2009, s. 24f.  
41 Ibid., s. 34. 
42 Thelander, Nina, We are all the same, but… - Kenyan and Swedish school children’s views on children’s rights, DISS., 
Karlstad University Studies: Faculty of Art and Education, 2009, s. 22.  
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    Johansson har diskuterat barnrättskonventionen tillsammans med barn. När de resonerade om 

artikel 12 visade barnen upp en komplicerad bild av vad de anser att deltagande kan vara. De äldre 

barnen hade olika erfarenheter som bland annat visade att deras åsikter togs tillvara i skolan men inte i 

hemmet. De mindre barnen diskuterade vad som skulle hända om de alltid sa vad de tänkte. Barnen 

menade då att det kunde sluta i att någon blev sårad. Johansson påstår att här visade barnen upp sin 

förmåga att se hur barns egna åsikter påverkar miljön kring dem.43 

   Johansson menar att ett nytt ideal för barn har vuxit fram, barn ska nu vara delaktiga och ha en 

ömsesidig dialog där de deltar med egna åsikter,44 vilket även Elvstrand påpekar i sin avhandling.45 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander menar att speciellt artikel 12 ökat intresset för barns 

delaktighet inom forskning och politik.46 Elvstrand anser att från och med artikels 12 tillkomst har det 

skett en perspektivförskjutning inom barndomsforskningen. Förr var barn snarare objekt inom 

forskningen men nu ses barn som aktörer och involveras med deltagande rättigheter.47 Johansson lyfter 

fram en undersökning genomförd av Ingrid Söderlind och Kristina Engwall som visar hur barn och 

unga varit synliga i statliga utredningar, vetenskap och dagspress under andra halvan av 1900-talet i 

Sverige. I undersökningen kom Söderlind och Engwall fram till att efter barnrättskonventionen 

ratificerades ökade statliga utredningar som inkluderar barn.48  Catharina Hällström hänvisar i sin 

avhandling Insändare i Kamratposten - Uttryck för villkor i barns kulturella sammanhang till 

Qvarsells tankar kring hur diskursen förändrades från det kompetenta barnet till barnet med 

rättigheter. Här nämns barnrättskonventionen som en aktör i den nya diskursen.49 

   Jag anser, utifrån den forskning jag lyft fram, att barnrättskonventionen är en bidragande faktor till 

att barns åsikter tas tillvara i sammanhang som rör dem. Jag tror också att det är av vikt att vara tydlig 

i sin tolkning av, refererande till, eller utgångspunkt i barnrättskonventionen i processer där barn är 

delaktiga. Bland annat för att skapa en tydligare bild av anledningen till barns medverkan men också 

för att frångå retoriska mönster. Min mening är att i utformandet av miljöer som riktar sig mot barn, så 

som lekplatser, skolor eller bostadsområden, är barns åsikter av stor vikt oavsett ålder och mognad. 

 

  

                                                      
43 Johansson, 2009, s. 29.  
44 Ibid., s. 25.  
45 Elvstrand, 2009, s. 19f. 
46 Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013, s. 77. 
47 Elvstrand, 2009, s. 31.  
48 Johansson, 2009, s. 25.  
49 Hällström, 2011, s. 33. 
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Innebörden av delaktighet 

 

Barn ses som mer delaktiga idag än förr, men hur ser denna delaktighet ut? Johansson menar att det 

finns olika grader av delaktighet och inflytande. Att få möjligheten att välja mellan två aktiviteter, till 

exempel att läsa matte eller svenska på en lektion i skolan, ger ett begränsat inflytande. Här anser 

Johansson att förutsättningarna redan är givna av vuxna. Det finns också andra möjligheter till 

begränsad delaktighet i barns närmaste vardag, vilka här definieras som familjen, klassen eller fritiden. 

Sammanhangen för påverkan kan vara hur barns egna rum ska se ut eller vart skolresan ska gå. 

Johansson påstår att statliga utredningar om barns delaktighet lägger sin vikt på barns vardag vilket 

just kan vara skolresor och heminredning.50  

   Det finns en vilja att göra barn delaktiga i politik och offentliga diskussioner, något som sålunda kan 

ses som ett resultat av ratificeringen av barnrättskonventionen. Detta sker genom bland annat 

kommunala ungdomsråd eller genom inkludering av barn i stadsplanering. Johansson anser att de 

demokratiska strukturer som finns i dag är utformade av vuxna för vuxna och att det saknas strukturer 

för att involvera barn och deras åsikter. Vidare påpekar Johansson att det är av vikt att vuxna i 

samhället arbetar för att allas röster ska bli hörda oavsett ålder, kön eller etnicitet. 51   Monica 

Nordenfors påvisar i skriften Delaktighet – på barns villkor? värdet av att barns åsikter tas på allvar 

och att processer utformas där barn själva inser vikten av rätten att delta.52  Elvstrand väljer att 

diskutera delaktighetsbegreppet som en del av demokratibegreppet vilket hon anser inrymmer 

inkludering och inflytande.53 

    I sin studie delar Elvstrand upp delaktighetsbegreppet i social delaktighet och politisk delaktighet; 

där social delaktighet avser tillhörighet och vänskap och politisk delaktighet handlar om att vara med 

och påverka. 54 Hon har i sin undersökning träffat skolelever och diskuterat delaktighet och elevernas 

möjlighet att påverka. En av slutsatserna är att eleverna har svårt att reflektera över delaktighet. När de 

ska beskriva var de själva är delaktiga beskriver de situationer när delaktighet sker mycket konkret 

som genom lottning eller handuppräckning. Barnen påpekar också att de ibland förtjänar delaktighet 

när de uppför sig bra eller arbetat bra i skolan, då delaktighet blir en belöning.55 I slutdiskussionen av 

sin avhandling väljer Elvstrand en definition av delaktighet ”Jag definierar delaktighet som något som 

skapas i samspel mellan individer.” 56  I artikeln ”Toward a Theory of Children´s Participation” 

försöker även Nigel Thomas definiera barns delaktighet. Där påpekar han distinktionen mellan barns 

                                                      
50 Johansson, 2009, s. 33f. 
51 Ibid., s. 34f. 
52 Nordenfors, 2010, s. 18. 
53 Elvstrand, 2009, s. 13. 
54 Elvstrand, 2009, s. 13.  
55 Ibid., s. 167f.  
56 Ibid., s. 229. 
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deltagande i beslutsfattande som rör samhället och barns delaktagande i beslut som rör det enskilda 

barnets liv. Thomas skriver också att konstruktionen av barn och barndom påverkar barns deltagande 

och menar att barns deltagande i stor utsträckning styrs av vad barn behöver och inte vad de tänker.  

Han väljer att lyfta fram två huvudsakliga diskurser kring barns deltagande. Den ena är barns sociala 

delaktighet där själva delaktighetsprocessen och de sociala vinsterna av barns delaktighet ses som det 

viktiga. Den andra är barns politiska delaktighet där barns delaktighet betonas av makt, utmaning och 

förändring.57 

   I projekt där vuxna vill inkludera barn och höra barns åsikter anser jag att det är av betydelse att se 

hur delaktighet förmedlas till barn. Detta för att tydliggöra för barn vad delaktighet innebär. Vilket i 

sin tur kan leda till att barn får en ökad insikt i vad de kan påverka och redskap att genomföra det. Jag 

anser även att det är relevant att studera på vilket sätt barn blir delaktiga, därför uppfattar jag att de två 

diskurser som Thomas har identifierat kommer att bli användbara i min studie.  

 

Harts Ladder of participation – ett verktyg för dialog 

  

Roger Hart skriver i Childrens’s Participation – From Tokenism to Citizenship att 

delaktighetsbegreppet innefattar delaktighet som en demokratisk process. Där människor ska dela 

åsikter med utgångspunkt från sina egna liv för att främja samhället. Hart menar att delaktighet är en 

fundamental mänsklig rättighet.58 

   I den litteratur som jag har studerat beskrivs och analyseras barns delaktighet ofta genom Harts 

Ladder of participation, delaktighetsstegen översatt till svenska. Delaktighetsstegen spreds via skriften 

Childrens’s Participation – From Tokenism to Citizenship från UNICEF och författades av Hart. När 

skriften publicerades 1992 diskuterade människorättsorganisationer vad den då relativt nya 

barnrättskonventionen innebar och hur organisationer skulle arbeta utifrån den. 59  Hart skriver i 

introduktionen till skriften att nationer som är demokratiska bör arbeta för strukturer där alla i 

samhället blir delaktiga. Hart påpekar att skriften är för dem som vet att barn har något att säga och till 

dem som har makt att hjälpa barn att höja deras röster.60  

                                                      
57 Thomas, Nigel, ”Toward a Theory of Children´s Participation”, I: International Journal of Children’s Rights, 

Volume 15, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2007, s. 200ff.  
58 Hart, Roger, Children's Participation: From Tokenism to Citizenship, Florens: UNICEF 
International Child Development Centre Spedale delgi Innocenti, 1992, s. 5. 
59 Hart, Roger, ”Stepping back from ”The Ladder”: Reflections on a Model of Participatory Work with Children”, I: 
Participation and Learning - Perspectives on Education and the Environment, Health and Sustainability, Bath, Springer, 
2008, s. 21.  
60 Hart, 1992, s. 4.  
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Delaktighetsstegen består av åtta steg, där de tre lägsta stegen visar när barn inte är delaktiga och de 

fem övre visar olika grader av delaktighet. 

 

8. Child-initiated, shared decisions with adults 

7. Child-initiated and directed 

6. Adult-initiated, shared decisions with children 

5. Consulted and informed 

4. Assigned but informed 

3. Tokenism 

2. Decoration 

1. Manipulation61 

 

Hägglund, Quennerstedt och Thelander menar att hur delaktighet sker i praktiken har beskrivits på en 

mängd olika vis och de visar fram Harts delaktighetsstege som ett exempel.62 Detta är något som även 

Sandra Hillén påpekar i artikeln ”Forskning med och av barn”. 63  Thelander skriver att 

delaktighetsstegen är ett bra sätt att tolka i vilken grad barn blir delaktiga i beslutsfattande processer.64 

Elvstrand beskriver delaktighetsstegen som ett verktyg för att komma fram till i vilken utsträckning 

barn är delaktiga.65 I analysen av sitt resultat använder Elvstrand Harts delaktighetsstege som ett 

verktyg för att mäta barns delaktighet.66  

   I texten ”Stepping back from ”The Ladder”: Reflections on a Model of Participatory Work with 

Children” som publicerades 2008 menar Hart att delaktighetsstegen har utvecklats till något som inte 

var tanken från början. Han påpekar att meningen var att delaktighetsstegen skulle stimulera till 

dialoguppbyggnad av strukturer bland vuxna som arbetar med barns delaktighet och inte användas 

som en måttstock för hur vuxna involverar barn. Delaktighetsstegen skulle bidra med kritiska 

perspektiv av barns deltagande, som vid tidpunkten för utgivandet sällan hade blivit ifrågasatt. Hart 

skriver att delaktighetsstegens huvudsakliga syfte var att användas i olika program och projekt och 

inte i barns vardagliga liv. Hart menar att delaktighetsstegen är begränsande som analysverktyg då den 

inte visar olika variationer mellan relationer, så som mellan barn och vuxna.67 

  

                                                      
61 Hart, 1992, s. 8. 
62 Hägglund, Quennerstedt & Thelander, 2013, s. 77. 
63 Hillén, Sandra, ”Forskning med och av barn”, I: Johansson, Barbro & Karlsson, MariAnne (red.), Att involvera barn i 
forskning och utveckling, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 85.  
64 Thelander, 2009, s. 22.  
65 Elvstrand, 2009, s. 18. 
66 Ibid., s. 235ff. 
67 Hart, 2008, s 19ff.  
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Hart skriver: 

 

The ladder should be thought of as some kind of scale of competence not performance: children should 

feel that they have the competence and confidence to engage with others in the way outlined on any of the 

rungs of the ladder, but they should certainly not feel that they should always be trying to perform in such 

ways.68 

 

Harry Shier anser i texten ”Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations” att 

Harts delaktighetsstege framförallt har bidragit med att visa fram och förmedla redskap för att 

identifiera när barn inte är delaktiga.69 Jag anser att det är väsentligt att problematisera användandet av 

delaktighetsstegen i forskning. I arbete med barns delaktighet och i dialoger kring den uppfattar jag att 

det är av vikt att skapa utrymme för möjligheten att inte delta. Elvstrand problematiserar det faktum att 

vissa elever avböjde att delta i intervjuer och ser det som ett misslyckande med att skapa kontakt med 

dessa elever men påpekar också att detta kan vara ett tillfälle där eleverna tog tillvara på sina 

rättigheter.70 En diskussion om barns vilja att inte delta framkommer inte i Harts modell.  

 
 
 
 
 

  

                                                      
68 Hart, 2008, s. 24.  
69 Shier, Harry, ”Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations”, I: Children & Society, volume 15, 
Birmingham, 2001, s. 110. 
70 Elvstrand, s. 248.  
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4. METOD 

 

Syftet med uppsatsen är att se strukturer kring barns delaktighet. För att besvara aktuell frågeställning 

har jag valt att göra en etnografisk studie i projekt där barns åsikter tas tillvara. Nedan diskuteras 

etnografi som metod. Därefter följer en presentation av hur insamlingen genomfördes och vilket 

material som ingår i undersökningen samt de avgränsningar som gjorts. Avslutningsvis redovisas mina 

etiska överväganden. 

 

Etnografi 

 

Etnografi är en metod inom kultur- och samhällsvetenskapen som innebär att forskare tillbringar tid på 

de fält som studeras.71 I boken Handbok i kvalitativa metoder skriver Philip Lalander att etnografiska 

studiers grundprincip är att närma sig andra människors perspektiv. 72  Den etnografiska metoden 

började ta form i USA på 1920 -30 och -40 talen i den så kallade Chicagoskolan. En grupp forskare 

ville öka sina kunskaper om stadens olika miljöer och människorna som levde där. Forskarna 

observerade bland annat judiska ghetton och kriminella miljöer och försökte förstå de olika 

människornas handlande utifrån deras perspektiv. En viktig del av forskarnas arbete var att 

tolkningsarbetet inte skulle styras av moral.73 

   Johansson beskriver etnografiska observationer som en metod för ökad förståelse kring sambanden 

av ett kontextuellt fenomen.74 Inom etnografin finns varierande slag av observationstekniker vilka 

påverkas av olika faktorer i varje enskild studie. Det kan innebära längre studier som löper under flera 

år eller mindre studier av specifika händelser. Det kan även ske genom olika etnografiska strategier. 

Dessa strategier kan bland annat innebära att observationer kombineras med insamling av fotografier, 

dokumentanalys och intervjuer.75 

   Lalander diskuterar öppen och dold observation. I en öppen och deltagande observation är nackdelen 

att forskarens närvaro kan påverka informanterna att agera annorlunda. Vid ett aktivt deltagande i de 

miljöer som studeras kan dock forskarens närvaro neutraliseras. En dold observation kan vara 

                                                      
71 Johansson, Barbro, ”Forskning om barn – deltagande observationer”, I: Att involvera barn i forskning och utveckling, 
Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 37. 
72 Lalander, Philip, ”Observationer och etnografi”, I: Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm, Liber, 2011, s. 83.  
73 Ibid., s. 86.  
74 Johansson, 2013, s. 37. 
75 Lalander, 2011, s. 83f. 
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problematisk eftersom forskningsetiska regler anger att de som observeras ska ha lämnat sitt 

samtycke. Dock finns det miljöer där samtyckeskravet är omöjligt. Lalander beskriver att exempel på 

sådana miljöer är där forskaren inte på förhand vet vilka personer som kommer att befinna sig på den 

aktuella platsen för studien.76 

   Eftersom etnografiska studier utgår ifrån att befinna sig i den reella miljön blir tillträdet till miljön 

viktigt. Tillträdet kan påverkas av hur aktörerna som studeras uppfattar forskaren eller hur forskaren 

presenterar sin forskning. Kön, etnicitet och klassbakgrund kan också påverka.77 Johansson skriver att 

i en etnografisk studie eftersträvas ett inifrånperspektiv, där forskare ska involveras i den aktuella 

miljön men samtidigt bevara reflektioner utifrån syfte och frågeställning.78 Lalander menar att en 

nyckelinformant kan hjälpa forskaren. Med detta menas en person vilken har stor kunskap om fältet 

som studeras och är villig att samarbeta med forskaren.79 

   Under deltagande observationer kan forskaren använda sig av att fältanteckningar, materialet samlas 

då in skriftligt. Detta går att genomföra på olika vis beroende på vad forskaren anser passar bäst i de 

miljöer som ska studeras. En metod är att använda anteckningsblock som bärs med under 

observationen. En annan metod är att skriva ner iakttagelser efter observationen. Det är då av fördel att 

renskriva fältobservationerna så fort som möjligt när de finns färska i minnet.80 

   Intervjuer kan användas som komplettering i etnografiska studier. Ulla Eriksson-Zetterquist och 

Göran Ahrne skriver att intervjuer är ett användbart redskap eftersom forskaren kan få tillgång till 

informanternas normer. Intervjuer är också användbart för att få olika personers synvinkel på ett 

specifikt ämne. Nackdelar med intervjuer kan vara att de utsagor som forskare får ta del av inte 

stämmer överens med verkligheten eller att forskare tolkar utsagorna inkorrekt. Genom att arbeta med 

både observationer och intervjuer kan de tolkas tillsammans vilket resulterar i att forskares resultat kan 

komma närmare en reellare bild av det aktuella fenomenet. 81 

 

Genomförande  

 

För att samla in data till uppsatsen gjorde jag en etnografisk studie i samband med utvecklandet av ett 

litteraturhus för barn och unga i Sandviken. Arbetet med insamlingen av material började med ett 

inledande möte i Göteborg tillsammans med Eva-Johanna Isestig, barnkulturdesigner på White 

                                                      
76 Lalander, s. 88ff. 
77 Ibid, s. 90ff.  
78 Johansson, 2013, s. 40. 
79 Lalander, 2011, s. 95f. 
80 Johansson, 2013, s. 49. 
81 Eriksson-Zetterqvist, Ulla & Ahrne, Göran, ”Intervjuer”, I: Handbok i kvalitativa metoder, Stockholm, Liber, 2011, s. 56.  
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arkitekteter (förkortas White) samt Karin Forsgren Anderung, verksamhetschef på Litteraturhuset för 

barn och unga - i Sandviken för hela regionen (förkortas Litteraturhuset). I samband med detta möte 

fick jag tillgång till dokument som Isestig författat angående Litteraturhuset. Dokumenten jag fick var 

Förstudien Litteraturhuset,82 Analys, Koncept, & Visualiseringar – Litteraturhuset,83 Vidareutveckling 

av koncept för Litteraturhuset,84 samt två sammanställningar av workshoppar med vuxna och barn.85 

Därefter kontaktade jag Henrik Ravin, nämndsekreterare och utredare på Kultur och fritidskontoret i 

Sandviken. Ravin skickade mig beslutsärenden från Sandvikens kommun angående Litteraturhuset 

samt officiella dokument, så som ansökningar till Kulturrådet, förstudien som nämns ovan, samt 

projektbeskrivning från hösten 2012 – våren 2013 och handlingsprogram för hösten 2013- våren 2016. 

Detta följdes av deltagande observationer i Sandviken under två dagar. Observationerna gjordes vid 

workshoppar86 dit barn var inbjudna att ge förslag till designen av Litteraturhuset. Där gjorde jag 

fältanteckningar som renskrevs senare samma dag. Vid renskrivningstillfället reflekterade jag även 

kring observationerna jag gjort. Sedan intervjuade jag Anna-Johanna Klasander, representant ur 

kontorsledningen på White i Göteborg. Kontakten med Klasander hade jag fått via mejl. Efter ett 

samtal med Andreas Milsta som är Isestigs avdelningschef, gjordes även en intervju med honom. 

Därefter gjordes en mejlintervju med Isestig. För att få information till hur Isestigs samarbete med 

Litteraturhuset började gjorde jag en sökning på internet och fann ett nyhetsbrev från 2012 som 

innehåller relevant information för ändamålet. För att få information om White kontaktade jag Frida 

Eriksson, samordnare kontorsledning och marknad på Whites kontor i Stockholm och hämtade även 

information från deras hemsida.  

 

Material och avgränsning 

 

Som torde framgå är syftet med uppsatsen att se strukturer kring barns deltagande. Med strukturer 

menas då de sammansättningar av beslut, metoder och resultat i projekt där barn tillskrivs delaktighet. 

Detta har resulterat i att jag vill studera Isestigs metoder men även vad Sandvikens kommun har för 

bakgrund till initiativet och hur de gått vidare med Isestigs resultat.  Framförallt vill jag studera hur 

barns åsikter har tagits tillvara. På grund av syfte och frågeställning har jag valt att studera större delen 

av de dokument jag samlat in. Förstudien till Litteraturhuset ingår i mitt material då den används i den 

slutgiltiga utformningen. Jag använder även de inofficiella analyser, konceptidéer och visualiseringar 

                                                      
82 Kidding, Summering - Förstudie Litteraturhuset, Sandvikens kommun, Sandviken, 2012. 
83 Kidding, Analys, Koncept & Visualiseringar – LITTERATURHUSET, Sandvikens kommun, Sandviken, 2012. 
84 Sandberg, Eva-Johanna, Vidareutveckling av koncept för Litteraturhuset, White arkitekter, 2013.  
85 Kidding, Kick-off med godis, Sandvikens kommun, Sandviken, 2012, & 
Kidding. Vad tycker barnen?, Sandvikens kommun, Sandviken, 2012. 
86 Möte där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. 
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som är gjorda av Isestig efter tidigare workshoppar med barn angående utformningen av 

Litteraturhuset. Beslutsärenden från Sandvikens kommun angående Litteraturhuset ingår dessutom i 

mitt material. Jag använder därutöver de observationer och fältanteckningar jag gjorde i samband med 

workshopparna i Sandviken. De reflekterande anteckningar jag gjorde efter mina observationer ingår 

också. Dessutom används den annons som publicerades i en lokaltidning som reklam för 

workshopparna och Isestigs schema för workshopparna där jag deltog. De intervjuer jag gjorde i 

Göteborg har transkriberats i sin helhet och används samt en mejlintervju med Isestig. För att få 

information om White används deras affärsplan för åren 2013-2016 samt information från deras 

hemsida. 

   För att besvara uppsatsens frågeställning har jag valt att använda mig av alla de delar som behandlar 

Isestigs metoder. Dock har jag gjort avgränsningar i det material jag fick från Ravin då jag endast 

använder den senaste skriften om Litteraturhuset, Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för 

hela regionen. Handlingsprogram hösten 2013- Våren 2016,87 för att beskriva projektets bakgrund, 

utgångspunkter, syfte och process. Anledningen till att jag använder senaste 

verksamhetsbeskrivningen är att jag har uppmärksammat att den reviderats under arbetets gång. Samt 

ingår det beslut som behandlar Litteraturhusets övergång från projekt till verksamhet. I syfte att 

beskriva inledningen på Isestigs samarbete med Litteraturhuset används nyhetsbrevet från 2012. 

 

 

Etiska överväganden 

 

I Vetenskapsrådets rapport God forskningssed poängteras att forskning bör göras med noggrannhet, 

systematiska metoder och att forskaren ska ställa sig kritisk till källor så att felkällor kan identifieras 

och uteslutas. Det påpekas även att observationsstudier ofta följs av etiska dilemman.88 Materialet som 

ingår i min studie är övervägande inte av etisk känslig karaktär. Jag har, utifrån Vetenskapsrådets 

rapport, övervägt och strukturerat mina metoder och deras relevans för frågeställning och syfte. Jag 

har behandlat det insamlade materialet med noggrannhet och sekretess då ett fåtal dokument enbart 

tilldelats mig och inte ingår i offentliga dokument. 

   På grund av att de två workshopparna jag deltog i genomfördes med drop-in fanns ingen möjlighet 

att på förhand kontakta de barn som skulle delta och få deras samtycke om att använda deras åsikter i 

studien.  Främsta syftet med de observationer jag gjorde var att studera Isestigs metoder när hon 

                                                      
87 Sandvikens kommun, Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen, Handlingsprogram hösten 2013 - 
Våren 2016, Sandviken, Sandvikens kommun, 2013.  
88 Vetenskapsrådet, God forskningssed, Stockholm, Vetenskapsrådet, 2011, s. 40ff.  
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samlar in barnens åsikter och hur dessa metoder togs emot och utfördes av barnen. Det blev då inte 

barnens individuella utsagor som var mitt intresse. Jag valde att samla uppgifter om hur barnen fått 

information om workshopparna och anser att den frågan och de svaren jag fick inte är av känslig 

karaktär. I presentationen av workshopparna anges enbart ålder och kön på barnen som deltog, 

information inhämtade Forsgren Anderung under workshopparna och delgav mig. Dessa uppgifter 

anser jag inte heller är av känslig karaktär då det inte går att identifiera någon av deltagarna. Syftet för 

mig som uppsatsförfattare var enbart att få en överblick över deltagarna. 

   Barnen fick informationen att jag ”lärde mig att forska” och att det var Isestig jag ”forskade på”. Jag 

hävdar att eftersom jag studerade Isestigs metoder och inte barnens utsagor räckte det att barnen på 

plats fick vetskap om min närvaro och mitt syfte. Det kan påpekas att under den första workshoppen 

presenterades jag inte i introduktionen utan presenterade mig personligen för barnen under arbetets 

gång. På den andra workshoppen presenterades jag dock i introduktionen. Jag vill mena att det inte 

gjorde någon väsentlig skillnad men jag uppfattade det som mer respektfullt att jag presenterades 

innan barnen började undra vem jag var. 

   I det material jag har tagit del av ingår inofficiella delar där barn och vuxna som deltagit i 

workshoppar finns med på bild. Jag använder inte dessa bilder i uppsatsen. De inofficiella delarna som 

inte är av känslig karaktär hänvisas till som otryckt material.  

   Av de personer jag har intervjuat har ingen bett om att få läsa utkast från uppsatsen där de nämns 

eller att få läsa transkriberingar av intervjuer, utan har istället önskat att läsa hela uppsatsen när den är 

färdig. Isestig har fått läsa de delar som handlar om hennes metoder och Litteraturhuset innan 

uppsatsen blev klar.  
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5. RESULTAT 

Litteraturhuset i Sandviken 
 

Nedan presenteras Litteraturhuset i Sandviken. Presentationen innefattar Litteraturhusets bakgrund 

och syfte men också en beskrivning om tillvägagångssättet från tanke till projekt och slutligen till fast 

verksamhet. Avslutningsvis beskrivs Litteraturhusets mål och framtidsvisioner genom 

handlingsplanen för åren 2013-1016.  

 

Bakgrunden till Litteraturhuset 

 

Hösten 2008 sammanträffade en grupp representanter från folkbiblioteket, skolan, kulturskolan, 

studieförbunden och länsbiblioteket i Gävleborgs län för att undersöka vad ett litteraturhus i 

Sandviken kunde innebära för regionen. Efter några års arbete med att kartlägga behovet av att 

stimulera barns läsning och utmana traditionell undervisning för barn och unga beslutades det 2010 att 

en projektplanerare skulle anställas.89 Detta ledde till att en arbetsgrupp bildades i Sandviken för att 

författa en projektansökan till Statens Kulturråd. Personer som ingick i denna grupp kom från bland 

annat barnbiblioteket, kulturskolan och konsthallen i Sandviken. Grunden till ansökan var att 

kommunen ville undersöka hur ett litteraturhus för barn och unga, med placering i Sandviken för 

regionen, kunde genomföras. Statens Kulturråd beviljade finansiering av förstudien. Projektet 

beviljades även medel från Kulturrådet för 2011, 2012 och våren 2013. Andra finansiärer är 

Gävleborgs län och lokala fonder. 90 

   I projektet med att undersöka vad ett litteraturhus skulle innebära har arbetsgruppen fokuserat på 

förankringsarbete. Det vill säga att projektplanerarna har spridit information om det tänkta 

Litteraturhuset men även inhämtat information genom seminarier och möten med lokala, regionala och 

nationella verksamheter. Detta arbetes syfte var att stärka genomförandet av Litteraturhuset.91 Det har 

också utvecklats olika metoder för språk- och läs stimulering.92  

   I maj 2013 beslutade Sandvikens kommun att litteraturhusprojektet ska övergå i verksamheten 

Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för hela regionen och följa handlingsprogrammet för 

                                                      
89 Sandvikens Kommun, Projektbeskrivning – Litteraturhuset Astrakan Sandviken, Sandviken, Sandvikens kommun, 2009, s. 
1.  
90 Sandvikens kommun, Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen Projektbeskrivning Hösten 2012 – 
våren 2013, Sandviken, Sandvikens kommun, 2012a, s. 3.  
91 Sandvikens kommun, 2013, s. 2.   
92 Kidding, 2012c, s. 4.  
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2013-2016.93 Litteraturhuset kommer att ingå i Sandvikens Kulturcentrum där kommunens kulturella 

verksamheter samlas. Där finns redan bland annat folkbibliotek, konsthall och ungdomsgård. 94 

Kulturcentret började planeras när lokaler i anknytning till Folkets hus blev tillgängliga. 95 

Litteraturhuset kommer att bli en kostnadsfri verksamhet.96  Litteraturhuset planerar att fokusera på tre 

delar som ska utgöra en helhet; den första är en lär- och språkstimulerande miljö, den andra ett 

kunskapscenter och den tredje att Litteraturhuset ska utgöra en forskningsresurs. 97  Namnet 

Litteraturhuset för barn och unga - i Sandviken för hela regionen ska kompletteras med ett 

verksamhetsnamn.98  

 

Demokratisk fråga  

 
 
En av utgångspunkterna för Litteraturhuset är svenska barns minskade läsförmåga. En annan är den 

låga utbildningsnivån i Gävleborgs län. Det finns en vision om att möjliggöra stimulans för 

utvecklandet av språkliga uttrycksformer, vilket anses vara en demokratisk fråga där barns rätt att få 

uttrycka åsikter och ta del av information sätts i fokus. Litteraturhuset har även en utgångspunkt i 

literacybegreppet och den australienske läraren Pat Thomsons ”ryggsäck” som innebär att samla den 

lokala kulturen genom föremål och gemensamt skapa en berättelse utifrån vad ryggsäcken fylls på 

med. Genom dessa två utgångspunkter är förhoppningen att barn ska vidga sina kulturella 

kompetenser men även visa det de redan bär med sig.99  I förstudien från 2012 under rubriken Ledord 

och utgångspunkter nämns barnrättskonventionen, Reggio Emilias pedagogik, variation i ingångar till 

språk och att barn och unga ska vara med och skapa samt utveckla verksamheten genom egna idéer 

om vad Litteraturhuset bör innehålla.100  

    I handlingsprogrammet för åren 2013-2016 beskrivs långsiktiga mål. Dessa mål innefattar bland 

annat att barns och ungas delaktighet i kulturlivet ökar och att barn i större utsträckning kommer att 

använda digitala verktyg för att skapa estetiskt kulturella uttryck. Ett annat mål är att Litteraturhuset 

ska öka barns och ungas självförtroende, stolthet och framtidstro. De kortsiktiga målen handlar 

framförallt om att etablera Litteraturhuset som en positiv verksamhet i regionen.101 

                                                      
93 KN2013/185, Litteraturhuset Beslut – protokollsutdrag, Kultur och fritidsnämnden, Sandvikens kommun, 2013.  
94 Kidding, c 2012, s. 9. 
95 Sandvikens kommun, 2009, s. 7.  
96 Sandvikens kommun, 2012a, s. 28.  
97 Sandvikens kommun, 2013, s. 5.  
98 Samtal, Eva-Johanna Isestig, Sandviken, 131019. 
99 Sandvikens kommun, 2013, s. 3.  
100 Kidding, 2012c, s. 4.   
101 Sandvikens kommun, 2013, s. 4f.  
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 Målen för verksamheten är att stärka barnens förmågor och kunskap, men även att barn ska ta större 

del av kulturen. Hur förmågor och kunskap förstås i detta sammanhang tycks tolkas utifrån ett 

demokratiskt perspektiv men även ett utbildningsperspektiv. 

 

White arkitekter 
 

Nedan följer en presentation av Isestigs arbetsgivare White. Med denna presentation vill jag lyfta fram 

arkitektkontorets ”ideologi”, vilken jag anser har en betydande roll i de strukturer som finns kring 

Litteraturhuset. 

 

Skandinaviens största arkitektkontor 

 

I Whites affärsplan för 2013-2016 går att läsa att företaget är Skandinaviens största arkitektkontor med 

ambitionen är att bli ledande i branschen.102 Det framgår även att företaget vill skapa arkitektur som 

bidrar till en ”hållbar livsstil” och genom det sätta människan i fokus.103 White grundades 1951 i 

Göteborg av Sid White och PA Ekholm.104 Idag har White 700 medarbetare spridda på 14 kontor i 

Sverige, Danmark, Norge och England.105  Huvudkontoret ligger i Göteborg. Företaget är ägt av 

medarbetarna, alla som är anställda kan köpa aktier. En grupp av 100 så kallade partners äger 

majoriteten av aktierna.106 Företaget drivs av VD Monica von Schmalensee och en styrelse. Det 

dagliga arbetet styrs av de personer som leder uppdragen.107 På hemsidan skriver White att fördelarna 

med många ägare är att det blir ett dynamiskt företag där människorna inspirerar varandra och delar 

kunskap.108 Företagets filosofi är att omsätta erfarenhet till utveckling.109 Ett begrepp White använder 

är social hållbarhet som syftar till att bygga ett samhälle utifrån människorna som lever där, genom ett 

så kallat brukarperspektiv.110  

 

 

                                                      
102 White arkitekter, Affärsplan 2013-2016, White arkitekter, 2013, s. 1.  
103 Ibid., s. 2.  
104 http://www.white.se/om-oss/12-historia, 20131210, kl. 19.01. 
105 http://www.white.se/om-oss/38-fakta-och-siffror, 20131210, kl. 19.00. 
106 http://www.white.se/om-oss/4-organisation, 20131210, kl. 19.05. 
107 http://www.white.se/om-oss/4-organisation, 20131210, kl. 19.13. 
108 http://www.white.se/om-oss/4-organisation, 20131210, kl. 19.10. 
109 http://www.white.se/om-oss/1-filosofi, 20131210, kl. 19.16. 
110 http://www.white.se/kompetens/18-miljo-och-hallbarhet, 20131218, kl. 14.24 
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   Så här skriver de på hemsidan: 

 
White jobbar stort. I nätverk med många. Många av övertygelsen att många är bättre. Många som kan 

många saker. Många som tillsammans vet mycket om allt som har med våra projekt att göra. Många som 

aldrig slutar fråga. Många som har koll på alla nyanser i samhället, politiken, kulturen. Livet. 111 

 

Det går att läsa att White har ambitionen att kunna ge sina beställare en mängd olika lösningar genom 

varierande kompetenser. Det kan ses som en anledning att inte specificera några direkta kompetenser, 

vilket i sin tur kan tolkas som att Whites innebörd av människor innefattar kön, ålder, klass och 

etnicitet. På hemsidan och i affärsplanen finns ingen uttalad inriktning på barns delaktighet eller 

barnperspektiv. Men genom intervjun med Anna-Johanna Klasander fick jag information att en 

kulturgeograf precis anställts 112  som arbetar med stadsutveckling inriktat på barns perspektiv. 113  

Klasander påpekade även att inkludera barn ligger lite i tiden och att det diskuteras mer och mer inom 

arkitekturen.114  

 

Strukturer kring barnkulturdesign  
 

För att kunna analysera de strukturer som kan finnas kring barns delaktighet följer en presentation av 

Isestigs arbete på White och hennes uppdrag på Litteraturhuset i Sandviken. 

 

Barnkulturdesign på White  

 

Isestig är sedan maj 2012 anställd som barnkulturdesigner och inredningsarkitekt på White i Göteborg. 

Hon har även tidigare varit anställd hos White som enbart inredningsarkitekt men slutade 2009. Det 

var Isestig själv som sökte sig tillbaka till White som barnkulturdesigner. En bidragande faktor till 

detta var att Isestig ville arbeta i större projekt som skolor och sjukhus, vilket hade visat sig svårt som 

egen företagare. 

    I intervjun med Andreas Milsta, gruppchef på White i Göteborg och Isestigs närmaste chef, framgår 

att Isestigs inredningsuppdrag tillsammans med barn har satt fokus på barn som brukare. Milsta anser 

att barnperspektivet som begrepp förstärker barns delaktighet i de platser som berör just barn. I en mer 

                                                      
111 http://www.white.se/om-oss/1-filosofi, 20131230, kl. 18.04. 
112 Intervju, Anna-Johanna Klasander, 20131119. 
113 http://www.white.se/aktuellt-press/789-lisa-wistrand-starker-white-ytterligare-inom-social-hallbarhet, 20131230, kl 

18.34. 
114 Intervju, Anna-Johanna Klasander, 20131119.  
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traditionell designprocess i miljöer som riktar sig till barn, utan att involvera barn, menar han att 

vuxna kan utgå ifrån egna erfarenheter av att vara barn vilket kan bli missvisande i den bemärkelsen 

att vuxna designers alltid är färgade av sina värderingar som vuxna. Han menar att barns 

rörelsemönster inte alltid är lätta att förutse och påpekar vikten av workshoppar med barn innan något 

vidare bestäms i en designprocess. Milsta betonar, av egen erfarenhet, vikten av att tänka konceptuellt 

och att designern frågar sig vad det bästa är i ett specifikt ändamål istället för att utgå ifrån att något är 

estetiskt tilltalande. Han poängterar även att om barn blir delaktiga och får stor påverkan blir resultatet 

garanterat ett helt annat än om vuxna enbart utgått från sina egna idéer.  

   Isestigs anställningsform innefattar att hon själv kan sälja in uppdrag men även att hon ska 

involveras i projekt på White. Isestig har ännu inte ingått i ett projekt på White.115 På frågan om varför 

Isestig kompetens som barnkulturdesigner ännu inte har blivit utnyttjad i ett whitepjojekt svarar Anna-

Johanna Klasander, som är projektledare och arbetar i kontorsledningen på White i Göteborg, att det är 

något de arbetar med och att det är något hon tror kommer att öka. Klasander menar att idag pratas 

mycket om barn i samhället vilket medför att White följer med i den utvecklingen. Hon beskriver 

Isestig som en engagerad och ivrig pionjär på företaget. Samtidigt poängterar hon att White sedan 

länge har arbetat med barnens perspektiv i skolor och liknande. På frågan om varför Isestig anställdes 

har inte Klasander något svar beroende på att hon vid anställningstillfället inte satt i kontorsledningen, 

men hon väljer att vända på frågan och påpekar att det egentligen handlar om varför Isestig sökte sig 

till White.116 Milsta diskuterar Isestigs plats på företaget som tudelad. Å ena sidan gäller det att 

beställarna efterfrågar spetskompetens men å andra sidan måste White visa fram fördelarna med 

många olika perspektiv till beställarna.117 Isestig berättar att det inte finns något internt samarbete 

mellan kontorets verksamheter och barnkulturdesign.118 

   Genom detta går det att säga att White inte medvetet har initierat kompetens om barnkulturdesign. 

Det framgår även att den kompetens som Isestig besitter inte har stor efterfrågan hos beställare utöver 

de som Isestig är i kontakt med. Det påpekas av Milsta att det även ligger på företaget att informera 

om den tjänsten.  

    

 

 

 

  

                                                      
115 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131211. 
116 Intervju, Anna-Johanna Klasander, 20131119. 
117 Intervju, Andreas Milsta, 20131119.  
118 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131211. 
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Barnkulturdesigner på uppdrag i Sandviken  

 
Genom utbildningen Child Culture Design på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i 

Göteborg119  och Balagan, som är en del av stadsbiblioteket i Malmö120, kom projektledarna för 

Litteraturhuset i kontakt med Isestig. Isestig ingick då i designstudion Kidding som hon drev 

tillsammans med interaktionsdesigner Sara Stribers. 121  Kidding uppdrag var att sammanställa en 

förstudie och ett koncept för Litteraturhuset genom bland annat workshoppar med målgruppen. Men 

även workshoppar med vuxna runt Litteraturhuset.122 

   Efter en tids arbete med Litteraturhuset upplöstes samarbetet mellan Isestig och Stribers och de 

delade på de pågående uppdragen. Litteraturhuset övergick då helt till Isestig och det är hon som 

genomfört förstudien, konceptidén, analysarbetet av barnens förslag samt alla workshopparna.123 I maj 

2012 var förstudien färdig. Då hade Isestig genomfört två workshoppar, en med barn (genomfördes 

med olika grupper vid skilda tillfällen) och en med vuxna. Tanken bakom workshopparna var att 

kartlägga hur ett Litteraturhus i Sandviken kan se ut och förstudien skulle stå som grund för 

vidareutvecklingen av koncept och visualisering. 

   I workshoppen med de vuxna hade samtliga deltagare beröringspunkt i Litteraturhuset, bland annat 

deltog bibliotekschefen och projektledare. Under denna workshop frågade man sig vad det är barn vill 

ha, vilka problem som kan tänkas uppstå och vad för slags aktiviteter som Litteraturhuset ska erbjuda 

barn och unga.124 Isestig påpekar vikten av att involvera vuxna i processen för att resultatet ska bli så 

bra som möjligt och för att stärka ett barnperspektiv.125 Vid den första workshoppen som genomfördes 

med barn och ungdomar var syftet att kartlägga vilka ”behov” som fanns. Åldrarna på de som deltog 

var 4-18 år och åldersspannet beskrivs som en utmaning i utformandet då det ska finnas aktiviteter för 

alla i Litteraturhuset.126 Efter presentationen av den första konceptidén och de första visualiseringarna 

genomfördes ännu ett par workshoppar med vuxna och med barn. Tanken med detta var att 

vidareutveckla idén om Litteraturhuset. Till sist genomfördes de workshopparna som jag observerade. 

Det ska även genomföras ytterligare en workshop i februari 2014.127 

                                                      
119 Sandvikens kommun, Nyhetsbrev nr 4 2012 - Litteraturhuset för barn och unga i Sandviken – i Sandviken för hela 

regionen, Sandvikens kommun, 2012b, s. 4.  

120 Personlig kommunikation, Eva-Johanna Isestig, 20131230. 
121 Mejlintervju, Eva-Johanna, 20131211. 
122 Kidding, 2012a, s. 2.  
123 Mejlintervju, Eva-Johanna, 20131211. 
124 Kidding, 2012a, s. 2f.  
125 Mejlintervju, Eva-Johanna, 20131211. 
126 Kidding, 2012b, s. 1.  
127 Mejlintervju, Eva-Johanna, 20131211. 
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   De workshopparna som Isestig genomfört i samband med Litteraturhuset har haft ambition att samla 

in hur barnen tänker om sin omgivning, hur deras liv ser ut, berättelser om deras vardag, vad de önskar 

skulle finnas i Sandviken och hur de väljer att skapa sin egen berättelse.128 

   Tillvägagångssättet för Isestig har varit en inledande workshop under våren 2012 med vuxna krig 

Litteraturhuset. Någon månad senare genomfördes workshoppar med barn och ungdomar. Efter det 

summerades förstudien som även ligger till grund, tillsammans med workshopparna, för den första 

rapporten med visualiseringar, koncept och analys. Denna rapport diskuterades och vidareutvecklades 

genom andra workshoppar på våren 2013 och resulterade i en ny och slutgiltig rapport. Våren 2013 

beslutades även att projektet skulle övergå i fast verksamhet. Hösten 2013 anordnades fler 

workshoppar för att bestämma inredning till Litteraturhuset. Det var där jag fick möjlighet att göra 

observationer. I februari 2014 kommer som nämnts den sista workshoppen innan invigning att hållas 

där barn ska utforma tittskåp. 

   Det blir tydligt att Sandvikens kommun lägger resurser på barns deltagande. Något jag vill påpeka är 

att när utformningen av verksamheten är färdig avslutas Isestigs uppdrag. Det betyder att viljan och 

metoden att inkludera barn kommer att ingå i organisationen kring Litteraturhuset. Isestig har inte varit 

med och skrivit den projektplan eller det handlingsprogram som behandlar Litteraturhusets framtid.  

 

Workshopparna – barns röster samlas in 

 
Här presenteras hur barn nåddes av information om kommande workshoppar. Sedan beskrivs 

genomförandet av workshopparna med utgångspunkt i mina observationer. Dessutom ingår en 

beskrivning av de stationer som barnen arbetade kring.  

 

Möjligheten att delta – hur fick barnen information? 

 

Workshopparna tog plats i Sandvikens Kulturcentrum under höstlovsveckan 2013. Anledningen till att 

de ägde rum under just denna vecka var att Isestig och Forsgren Anderung ville pröva ett nytt sätt att 

välkomna barn men också att de barn som kan tänkas komma under lovet är de som senare kommer att 

besöka det färdiga Litteraturhuset.129 Vilket kan ses som att barn fritt fick välja om de ville delta 

samtidigt som det förutsätter möjligheten att delta via information.  

                                                      
128 Kidding, 2012c, s. 23.  
129 Samtal, Eva-Johanna Isestig, Sandviken, 20131029. 
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   Veckan innan workshopparna publicerades en annons i det lokala annonsbladet Din Lokaltidning.130 

( bilaga 1) Tidningen består till stor del av annonser från lokala företag men också lokala nyheter om 

bland annat kommunens budget, en brand i ett bostadsområde, polisrapporter och information om en 

kommande konsertkväll. Annonsen bjuder in barn och unga att designa miljön i det nya 

Litteraturhuset. I annonsen ställs frågor om hur barn och unga vill hjälpa till att designa 

Litteraturhuset. Frågorna handlar om vad de tycker är mysigt eller hur det ska se ut för att de ska 

trivas. Annonsen berättar även att designarbetet kommer att ske med en professionell designer. Till 

sist ges information om att de som är 11-13 år är välkomna på måndagen och de som är 14-16 år är 

välkomna på tisdagen samt att det bjuds på fika. Efter informationen angående designen av 

Litteraturhuset annonseras andra aktiviteter i Kulturcentrum under samma vecka, allt i samma större 

annons. I samtal med Forsgren Anderung framgår att annonsen skickas via mejl till skolor i 

Sandviken. Det är dock oklart om dessa har nått fram till barn och ungdomar.131 Isestig hade ingen 

inblandning i hur affischerna distribuerades men hade föreslagit att annonsen skulle skrivas ut och 

sättas upp i Sandviken.132  

    Sammanlagt deltog 18 barn och ungdomar under workshopparna som jag observerade. De var 9-18 

år, varav tio flickor och åtta pojkar, antalet var jämnt fördelat under de två dagarna. Den första dagen 

gick Forsgren Anderung runt i biblioteket innan workshoppen och frågade barn om de ville hjälpa till. 

Barnen som deltog vid den första workshoppen var enbart barn som fått information om workshoppen 

under dagen när de besökte biblioteket. Den andra dagen kom ett syskonpar från dagen innan tillbaka 

med ytterligare två syskon. Det kom även ungdomar som Forsgren Anderung varit i kontakt med 

veckan innan genom ett besök på ungdomarnas skola. En flicka kom med sin bror, hon hade tidigare 

deltagit på workshoppar i samband med Litteraturhuset och fått information via den lokala 

ungdomsgården. Vid tidigare workshoppar, där barns ”behov skulle kartläggas”, tycks samarbete ha 

skett med skolor i Sandviken. Det framgår dock inte hur kontakten med dessa skolor togs.133 

   Nordenfors påpekar att hur vuxna närmar sig barn är en förutsättning för deras förståelse av 

deltagande. Hon menar att tillvägagångssättet avseende hur barn får möjlighet att medverka handlar 

om kontextens syn på barn och barndom. Hon åberopar även barns rättighet att få möjligheten att inte 

delta.134 Eftersom workshopparna där jag deltog utfördes genom drop-in var deltagandet fritt, det vill 

säga att det inte var obligatoriskt genom exempelvis skolan vilket kan ses som en rättvis metod. I 

bemärkelsen att flera av de barn som deltog även var på biblioteket den dagen kan det hända att de 

faktiska blivande besökarna av Litteraturhuset därmed deltog. Emellertid uppfattar jag ur ett 

rättighetsperspektiv borde arrangörerna sett till att information nådde fler barn. 

                                                      
130 Kleen, Ann-Louise (ansvarig utgivare), Din Lokaltidning, Sandviken, vecka 43, 2013. 
131 Samtal, Karin Forsgren Anderung, Sandviken, 20131029. 
132 Samtal, Eva-Johanna Isestig, Sandviken, 20131029. 
133 Kidding, 2012c, s. 23.  
134 Nordenfors, 2010, s. 56f.  
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Genomförandet av workshopparna 

 

Workshopparna genomfördes under två dagar i två rum angränsande till biblioteket och de lokaler som 

kommer att bli Litteraturhuset. Det ena rummet var ett medelstort rum där bord ställts upp kring 

sidorna, på dessa bord placerades materialbuffén och de olika stationerna. I mitten av rummet 

placerades ett lågt bord med skalmodellen på. Det andra rummet var konsthallens bildverkstad och 

konstpedagogen var på plats första dagen för att medverka vid workshoppen. 

    Båda dagarna genomfördes en presentation för barnen klockan 14.00. Den första dagen var det fem 

barn närvarande och fem vuxna. Utöver mig, Isestig och Forsgren Anderung deltog en konstpedagog 

och en personal från biblioteket. Forsgren Anderung presenterade Litteraturhuset, varför de ville ta del 

av barnens idéer och nämnde barnrättskonventionen som bidragande faktor. Den andra dagen 

påpekade Forsgren Anderung, i samband med introduktionen av barnrättskonventionen, att tillgång till 

information är en rättighet. Den första dagen valde hon att inte presentera mig, i efterhand 

informerades jag om anledningen var att jag endast skulle observera och inte hjälpa till under 

workshoppen. Den andra dagen var det nio barn närvarande och fyra vuxna, jag, Isestig, Forsgren 

Anderung och en representant från den lokala ungdomsgården. I samtal med Isestig på förmiddagen 

hade jag förklarat mitt önskemål att bli presenterad i inledningen vilket hon gjorde. 

    Det fanns fem stationer som barnen kunde arbeta kring. Den första stationen kallades Modell (se 

infälld bild). Modellen av Litteraturhuset var i storleken 1:20 och helt vit i syfte att skapa möjligheter 

för så många idéer som möjligt. Den användes för att barnen skulle kunna förstå de andra övningarna 

och sätta dem i relation till rum. Modellen var till för att diskuteras kring, inte att arbeta med.  

 

135 

                                                      
135 Isestig, Eva-Johanna, WS: Material & Yta – 2013-10-28/29, Sandviken, 2013, s. 2.  
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   Den andra stationen hette Rita på ritning + färg och material. Där var meningen att barnen, utifrån 

ritningar, skulle färglägga och välja material till de olika rummen. Dessa 3D - ritningar var utdrag från 

de rum Isestig hade tagit fram under andra workshops. (bilaga 2) Den tredje stationen kallades 

Materialpalett och där skulle barnen sammanställa en palett med färger och material som barnen anser 

ska finnas på Litteraturhuset. Den fjärde stationen hette Scener ur berättelser och handlade om att 

samla in barnens favorit berättelser, karaktärer och scener för få kännedom om vad barnen tycker är 

intressant, roligt, spännande och häftigt. Detta skedde genom att barnen skrev lappar som sattes upp på 

en tavla. Den sista och femte stationen hette Namn på verksamheten och syftade till att hitta ett namn 

till Litteraturhuset. Det skulle ske genom att barnen fick skriva sina förslag på en lapp och sedan lägga 

den i en brevlåda. Förslagen lämnades kvar och Isestig föreslog att lådan också skulle lämnas kvar så 

att fler förslag kunde komma in.  

    Båda dagarna presenterade Isestig de olika stationerna och skalmodellen där hon påpekade för 

barnen att det inte är säkert att deras förslag kommer finnas med i Litteraturhuset men att designen 

kommer vara inspirerad av det de skulle göra under dagen. Isestig hade tillverkat skalgubbar 

föreställande människor som placerats i modellen av Litteraturhuset. 136  Två av dessa skalgubbar 

föreställde Isestig och Forsgren Anderung (bilder hade skrivits ut i korrekt storlek efter skala och 

kroppstyp därefter limmats fast på hårt papper). Den första dagen uppfattade jag stämningen som 

något spänd och blygsam bland barnen och det var svårt för Isestig att få svar på de frågor hon ställde. 

Skalgubbarna som föreställde Isestig och Forsgren Anderung hjälpte till att lätta upp stämningen när 

de presenterades. Den andra dagen var stämningen bättre, en bidragande faktor till detta kan vara att 

flera av barnen träffat de vuxna redan innan workshopen. 

   Efter presentationen fick barnen välja vilken station de ville börja arbeta med, för att sedan välja 

material och gå in till bildverkstaden och börja skapa förslag. De stationer som Isestig pratade mest 

om i presentationen var även de som majoriteten av barnen valde att arbeta med. Väl på plats började 

de limma och klistra. 

   Isestig uppmuntrade barnen att prata om sina val, vad de tror de kommer att använda de olika 

rummen till och om det är något de saknar. Generellt var hennes frågor öppna. Hon la ingen värdering 

i barnens resultat utan fokuserade på vad barnen tänkte och tyckte. Dock kan påpekas att annan 

personal på plats värderade barnens arbete med kommentarer till andra vuxna om något var extra bra, 

eller om någon var extra produktiv. Jag vill hävda att Isestig under workshopparnas genomgående 

fokuserade på barnen och uppmuntrade inte till samtal med vuxna, men att andra vuxna (barnens 

släktningar och personal) småpratade under workshopparna.  

    Under båda dagarna erbjuds barnen att titta på lokalerna där Litteraturhuset ska ta plats vilket jag 

uppfattade att de upplevde som ett intressant moment. De färdiga förslagen, materialpaletterna, 

ritningarna som blivit fyllda med förslag samt lapparna med favoritberättelser fick fortsätta att hänga 
                                                      
136 Inom arkitektur används skalgubbar i modeller av hus. Skalgubbarna ritas i samma skala som modellen för att 

illustrera människor i förhållande till miljö. 
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kvar i rummen och Isestig fotograferade dem. Modellen över Litteraturhuset lämnades kvar så att 

barnen kunde fortsätta att arbeta kring den i Konsthallen. 

   Barbro Johansson och Marianne Karlsson påpekar i boken Att involvera barn i forskning och 

utveckling att i samarbetet med barn där den ena (vuxen) vill veta något som den andra (barn) har 

kunskap om är det viktigt att den vuxne reflekterar över hur den ska förhålla sig till barn. De menar att 

i projekt där barn blir involverade är det till fördel att vara en annan sorts vuxen. Det vill säga inte en 

lärare, förälder eller kompis. Lojalitet utgör då en viktig del. Lojaliteten kan visas genom bland annat 

att den vuxne inte tillåter att samtalet med barn blir avbrutna av andra vuxna.  De menar att metoder 

för barns delaktighet bör vara spännande och meningsfulla för barn. Vilket kan leda till att barn känner 

att de kan bidra med något samtidigt som de kan få känslan av att de har fått något tillbaka. De anser 

att genom att se barns kompetenser som viktiga i arbetet med metoder blir individen lika viktig i 

situationen.137 Jag vill påstå att Isestigs intresse för barns kunskap och kreativitet speglas i de metoder 

hon utformat för att samla in barns åsikter, men det speglas även i hennes bemötande av barnen. 

Frågan är då vad som blir resultatet av barnens önskemål.  

 

                         

Resultatet av barns och ungas delaktighet 
 
 
För att få grepp om vad det är barnen och ungdomarna har påverkat och hur deras röster har resulterat 

i konkreta förslag har jag valt att visa fram hur barnens förslag påverkat utformningen av lokalerna. 

Detta genom verksamhetens projektbeskrivning och handlingsplan. Jag anser även att Isestigs 

sammanfattningar och analys av workshopparna är väsentliga då det är där barnens idéer presenteras.  

 

Presentation och analys av barnens idéer  

 

Resultatet av workshopparna presenteras i rapporter där Isestig berättar om barnens idéer. Är något 

utmärkande presenteras det specifikt, annars summeras alla idéer till en helhet för att få en 

övergripande bild av barnens förslag. När det gäller presentationen av ”behov” så berättar Isestig att 

det är något hon läser mellan raderna.138 Alla dessa resultat presenteras genom skisser av rummen, 

punktbeskrivningar och illustrationer, men även i vissa fall figurer.  

   Efter analyser som Isestig gjort från tidigare workshoppar presenterades resultatet på nästa 

workshopstillfälle där de vidareutvecklades. I vissa fall har det varit samma barn som vidareutvecklat 

                                                      
137 Johansson, Barbro & Karlsson, MariAnne (red.), ”Inledning”, I: Att involvera barn i forskning och utveckling, Lund, 
Studentlitteratur, 2013, s. 16ff. 
138 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131211. 
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de idéer de själva la grunden till. På frågan hur resultatet presenterades för verksamhetschefen svarar 

Isestig att de presenterades genom hennes sammanställningar av resultat (rapporterna) och i hennes 

skisser. Hon påpekar också att barnen presenterade sig själva genom att verksamhetschef Forsgren 

Anderung alltid var närvarande vid workshopparna.139 

   De workshopparna jag observerade har resulterat i en sammanställning. I denna sammanställning 

listas de färger, textiler, tapeter o.s.v. som barnen önskade. Det presenteras inte några specifika 

resultat eller beslut. Isestig berättar att det verkliga resultatet kommer att synas när hon gör 

materialbeställningarna, vilket ska göras i början av 2014 och i Litteraturhusets färdiga lokaler.140 

   Något som bör poängteras är att stor del av det material jag har tagit del av inte är barnens egna ord 

eller estetiska uttryck.141 Det är Isestigs bilder och analyser av vad barnen sagt som Isestig själv valt 

ska ingå i rapporterna, med andra ord vuxnas tolkning av barns uttryck.  

 

 

Barnens åsikter och förslag 

 

Lokalerna  

 

I de rapporter jag tagit del av har Isestig listat en del av det barnen har önskat kring lokalerna.142 Hon 

beskriver bland annat att de yngre barnen vill klättra på inredningen och de äldre vill ha pingisbord. 

De vill ha utklädningskläder för att bland annat kunna spela teater. Isestigs summeringen är att 

rummen ska vara lekfulla och annorlunda för att de ska stimulera till fantasi. Hon beskriver även att 

alla åldersgrupper har önskemål om textilier, att det ska finnas mattor, kuddar och liknande. Något 

som även efterfrågas är wi-fi i hela huset och separata toaletter för killar och tjejer. I 

kravspecifikationen till den tekniska avdelningen nämner Isestig barnens önskemål om en extra 

toalett.143 

   Resultatet av barnens önskemål är hittills en ritning. (se bilaga 3) Genom hela byggnaden går en 

korridor, denna korridor är döpt till Berättarkorridor. Berättarkorridoren beskrivs som Litteraturhusets 

ryggrad då den binder ihop de andra rummen. Här är meningen att det ska finnas möjlighet till ett 

                                                      
139 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131216. 
140 Personlig kommunikation, Eva-Johanna Isestig, mejl, 20131216.  
141 Det finns undantag i bland annat texten Vad tycker barnen? och WS: Material & Yta. 
142 Även om det varit oklart om projektet kommer att bli en fast verksamhet har arbetet med visualiseringen och koncept 
utgått ifrån de önskade lokalerna i Kulturcentrum.  
143 Sandberg, 2013, s. 1lff. 
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galleri där barnen kan visa sina färdiga verk. I korridoren ska det även finnas en karta över hela 

Kulturcentrum så att barnen ska kunna inspireras till andra aktiviteter.144  

   I Berättarrummet är meningen att barnen ska inspireras till berättande. Det kommer finnas tittskåp 

på väggen som ska fyllas med inspiration. Möblerna ska vara mobila och det ska hänga draperier från 

taken för att skapa möjlighet att göra rum i rummet. Det kommer även finnas en koja i två plan för 

fysisk lek med inbyggda garderober för utklädning och en myshörna.145 Det framgår även att Isestig 

diskuterat begreppet kultur med några ungdomar i en workshop. Isestig skriver att ungdomarnas första 

associationer till kultur handlade om andra länders kultur och religiösa ritualer. Genom att identifiera 

estetiska kulturinstitutioner övergick samtalet till estetisk kultur. Vilket ledde till att ungdomarna 

själva diskuterade vilken estetisk kultur de var intresserade av och vill producera, samt att många var 

intresserade av att pröva teater.146 

   I det andra stora rummet finns kök och vardagsrum där barnen kommer kunna baka och leka café. 

Det kommer även finnas så kallade scenmoduler och kuddmoduler som går att bygga med, till 

exempel kojor, en scen eller en soffa. Här kommer barnen få möjligheten att titta på film. En vägg 

kommer att täckas av en illustration som sitter bakom en plexiglasskiva där barnen kan rita ”på” 

illustrationen.147 

   I det tredje rummet skapas en flexibel studio med massor av förvaring. En del av förvaringen 

kommer att vara genomskinlig för att materialen ska inspirera så mycket som möjligt. Processen är i 

fokus.148  Det kommer även att finnas en liten studio för att skapa film och musik.149 

Konceptet som Isestig har tagit fram tillsammans med barnen beskrivs i handlingsprogrammet som ett 

förslag till en plats för barnen att genomföra projekt i en miljö som inte fast bestämmer vad som ska 

göras där, utan det ska finnas plats för varje barns unika berättande. Allt finns beskrivet och 

visualiserat i de rapporter som Isestig sammanställt efter workshopparna.150 Isestig beskriver miljön 

hon skapat som mycket genomtänkt där plats har lämnats för barnen och inte till inredning.151 

   I arbetet med att utforma lokalen anser jag att Isestig och barnen tillsammans i workshopparna 

skapat idéer till miljöerna, det vill säga barnkultur tillsammans med vuxen. Den inredningsdesign 

Isestig sedan utformar tycker jag är kultur av vuxen för barn. Där barnen kan ses som en inspiration 

och barns perspektiv blir i Isestigs design till barnperspektiv på koncept, inredning och utformning. 

Hennes intention är att skapa miljöer där barn kan skapa sin egen kultur, eftersom hon vill utforma 

flexibla miljöer för just skapande. 

                                                      
144 Sandberg, 2013, s. 17. 
145 Ibid., s. 21f. 
146 Kidding, 2012b, s. 11. 
147 Sandberg, 2013, s. 23.  
148 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131211 
149 Sandberg, 2013, s. 20. 
150 Ibid. 
151 Mejlintervju, Eva-Johanna Isestig, 20131211.  
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Verksamheten 

 

I projektbeskrivningen från 2012 skrivs att man vill se vad som sker när unga är medskapare till 

Litteraturhuset. Detta har sin grund i ett uttalat demokratiskt syfte om barns rätt att uttrycka sig.  Det 

går att läsa att Isestigs roll i projektet har varit att lista de ”behov” som barnen har och ta fram ett 

koncept och en designlösning som stämmer överens med resultatet av workshopparna.152 Det framgår 

inte konkret hur man i projektet förhåller sig till barnens önskningar. Men i handlingsprogrammet 

nämns barnperspektiv och barnets perspektiv: 

 
 Barnperspektiv innebär att vuxna, så långt som möjligt, sätter sig in i barnets situation för att bättre  
 kunna ta tillvara barnets intresse, tolka vad barnet behöver och vad som passar barnet och verka för  
 barnets bästa.  
  
 Barnets perspektiv är barns egna uttryckta åsikter och önskemål, barnets egna (sic) berättelse och  
 tolkning.   
  
 Litteraturhusets verksamhet ska ske med ett tydligt barnperspektiv och samtidigt verka för att  
 barnets perspektiv tillgodoses i högre utsträckning än idag. Verksamheten ska ske med utgångspunkt från  
 barnens egna idéer, lust och experimenterande och utforska vad vi vuxna kan lära oss av barnen.153 
 
 

I projektbeskrivningen skrivs att ledamöterna i Kulturcentrums ungdomsgrupp, där Litteraturhuset 

finns representerat, kommer att ha ungdomar som mentorer för att säkerställa och värna om 

ungdomarnas intressen och önskemål.154 Förslaget med ungdomar som mentorer finns inte med i den 

senare handlingsplanen som behandlar Litteraturhusets framtid. Men det beskrivs dock att 

Litteraturhuset ska verka för att barn inkluderas i större utsträckning än vad det gjorts tidigare och att 

barn kommer kunna påverka verksamheten och dess planering. Ett konkret tillvägagångssätt beskrivs 

inte.155 

   Fokus i verksamheten kommer läggas på kontakt med barnen för att ta fram nya metoder för 

språkutveckling.156 För den dagliga verksamheten kommer två tjänster att tillsättas och förhoppningen 

är att andra kulturverksamheter ska samverka genom en arbetsgrupp. De två tjänsternas 

arbetsuppgifter specificeras inte.157  

   I Isestigs resultat från workshopparna poängterar barnen betydelsen av att de vuxna i verksamheten 

har tid för barnen. Ett resultat från Isestigs förstudie har även visat ett hårt rådande klimat bland barn 

och unga i Sandviken och ett bristande engagemang från vuxna i bland annat skolan. Isestig påpekar 

(våren 2012) vikten av information rörande klimatet och åberopar ett förhållningssätt samt en 

                                                      
152 Sandvikens kommun, 2012a, s. 6f.  
153 Sandvikens kommun, 2013, s. 3. 
154 Sandvikens kommun, 2012a, s. 11.  
155 Sandvikens kommun, 2013, s. 3. 
156 Ibid., s. 11. 
157 Ibid., s. 7ff.  
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handlingsplan för detta. Hon menar att när det skapas rum för barns berättande måste alla slags 

berättelser vara tillåtna.158 Detta poängterar Isestig också som något som bör prioriteras.159  

    Redan i förstudien utifrån den första workshoppen med barn påpekar Isestig att det är viktigt att så 

snart som möjligt sätta namn på Litteraturhuset och hon poängterar att de flesta av barnen hon träffat 

inte visste vad ordet litteratur betyder eller innebär. 160  I arbetet med att bygga ett koncept och 

vidareutveckla Litteraturhuset är en av punkterna som Isestig fokuserar på just namnet.161 I och med 

verksamhetskonceptet 162  ges förslaget att namnet ska var Trampolin. 163  När personalen runt 

Litteraturhuset samlas för att diskutera konceptet i en workshop efter Isestigs rapport får förslaget 

kritik för att det inte är talande för syftet och inte är unikt. Här diskuteras även om barn ska få vara 

med och bestämma, men någon anser att namntävlingar är löjliga. 164  Nu i slutskedet innan 

Litteraturhuset står klart finns det ännu inget namn, vilket jag uppfattar som anmärkningsvärt. 

   I denna genomgång tycker jag att en tudelad bild av barns delaktighet visas, där barns åsikter och 

önskningar (barns perspektiv) blir till barns behov när de vuxna tolkar barnens utsagor 

(barnperspektiv). Vuxnas tolkningsföreträde gör att barns specifika önskningar och frågor om hur 

verksamheten ska organiseras inte finns med i handlingsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
158 Kidding, 2012b, s. 13.  
159 Sandberg, 2013, s. 14. 
160 Kidding, 2012c, s. 27.  
161 Kidding, 2012c, s. 4.  
162 Ibid., s. 27. 
163 Namnet är ett resultat av en figurmodell som vill tydliggöra de komplexa strukturer som finns kring Litteraturhuset.  
164 Sandberg, 2013, s. 6.  
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Strukturer kring barns deltagande  
 

Syftet med denna uppsats har varit att studera strukturer där barns åsikter tas tillvara. Frågeställningen 

är hur barns röster tas tillvara i projekt där de tillskrivs rättigheter och delaktighet. Utifrån syfte och 

frågeställning vill jag nu diskutera på vilket sätt barns röster uppfattas och ges inflytande i strukturerna 

runt Litteraturhuset.  

 

 

Demokrati och barnens perspektiv – metoder för barns deltagande 

 
 
I det material jag har tagit del av för att besvara aktuell frågeställning visas få av barnens egna röster. 

Detta sammanställs istället genom koncept och ritningar, vilket i min mening visar att barnen har blivit 

inkluderade men inte vad de bidragit med till Litteraturhuset. Hart menar att barn aldrig ska känna att 

deras deltagande är en uppvisning utan att barn blir delaktiga på grund av sina kompetenser.165 På 

försättsbladet för handlingsprogrammet 2013-2016 ses aktiva barn, men i dokumentet visas eller 

citeras inga av barnens förslag. Det kan tolkas som att bilderna används för att visa upp barns 

deltagande och det barnen har bidragit med blir sekundärt. Även många bilder som visas i Isestigs 

rapporter är bilder på barn i någon aktivitet. 

   Sven Hartman och Tullie Torstenson-Ed skriver i boken Barns tankar om livet att ett barnperspektiv 

kan stärkas om barns bidrag finnas med i dokument. 166  När ambitionen är att integrera barns 

perspektiv tycker jag att barnens idéer och förslag ska hanteras på ett tydligt vis. Konkreta önskemål 

ska genomföras och framförallt redovisas i offentliga dokument. Detta för att frångå retorik när barn 

blir delaktiga. 

   Det är även väsentligt hur Isestigs resultat behandlas av Sandvikens kommun. Isestigs visar att 

barnen poängterar vikten av vilka vuxna som kommer att befinna sig i verksamheten och hur vuxna 

bemöter och lyssnar på barn. Men också hur Litteraturhuset kommer drivas och att det finns ett namn 

på verksamheten. Inget av detta preciseras i handlingsprogrammet och inga av barnens önskemål visas 

fram. Jag anser att i detta dokument som behandlar verksamhetens framtid borde barnens perspektiv få 

utrymme.  

  

                                                      
165 Hart, 2008, s. 24. 
166 Hartman, Sven & Torstenson-Ed, Barns tankar om livet, Stockholm, Natur och Kultur, 2007., s. 19.  
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Kommersiell inkludering – barns delaktighet i samhället 

 

White är ett vinstdrivande företag som styrs av sina beställares önskningar. Ambitionen är att vara 

ledande inom sin sak, företaget vill ha stort anseende i branschen. Jag tror att White tillför en viktig 

aspekt i denna studie. Den kommersiella marknaden är också en del av de strukturer som finns kring 

barns delaktighet. I framtiden kanske barnkultur blir integrerat på White och då även inspirerar andra 

företag att, genom kompetent personal, integrera barns perspektiv i arkitektur. 

   Johansson skriver att det ökade intresset för att göra barn delaktiga inte enbart gäller den offentliga 

sektorn utan även kommersiella företag. Barn blir nu benämnda som konsumenter och brukare i sin 

egen rätt. Johansson påstår att denna utveckling har bidragit till att ålderskategorierna har blivit mindre 

tydliga och barn oftare räknas in i kategorin människa.167  

   Med det vill jag poängtera att det inte ligger på enskilda företag att göra barn delaktiga. Det handlar 

mer om demokratiska rättigheter där barn också ska ses som en del av människorna som bor i 

samhället och därmed ta del av demokratiska processer. Johannson säger att demokratisk delaktighet 

handlar om att alla som vill ska ha rätt att göra sin röst hörd – oavsett ålder, kön och etnicitet.168 

 

Social delaktighet 

 

Det framgår inte i projektbeskrivningen, handlingsplanen eller i Isestigs rapporter hur delaktighet 

definieras i projektet, inte heller vilken syn de vuxna har på delaktighet. Den främsta viljan är att barn 

ska få vara med och att barn har rätt att vara en del av Litteraturhuset med hänsyn till barnens bästa. 

   Jag anser att det är viktigt ur denna synpunkt att skilja på reell makt och vad som är retoriska 

uttalanden. Skillnaden däremellan kan ses som olika nivåer av aktörskap. I arbetet med Litteraturhuset 

kan det tolkas som att det skett en social inkludering där de aktiva barnens resultat har blivit till en 

passiv handling. Makten att förändra och utveckla ligger hos de vuxna i projektet. Bakom barns 

delaktighet finns snarare en ambition om sociala vinster genom att stimulera barns utveckling än att ge 

barn en aktiv roll med faktisk makt i projektet och i den framtida verksamheten.169  I och med 

Litteraturhusets uppbyggnad har det skapats möjlighet för faktisk påverkan men hur denna möjlighet 

förstås och omsätts till praktik av vuxna blir resultatet av barns delaktighet. 

   Barns delaktighet kan i min mening ses som faktisk makt om de specifika idéerna diskuteras av barn 

som tillsammans kommer fram till en gemensam lösning. Det handlar inte om att enskilda barn ska få 

makt utan om att barn, som grupp, får vara med och bestämma och vara delaktiga.  

                                                      
167 Johansson, 2009, s. 26.  
168 Ibid, s. 34f. 
169 Thomas, 2007, s. 206. 
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Jämlikhet delaktighet – viktigt vid beslutsfattande 

 

Men hur kan barns delaktighet förstås så att barns röster tas tillvara? Elvstrand menar att delaktighet 

skapas i samspel mellan människor170 och Halldén skriver att identitet är resultatet av individers 

samspel i relationer.171 Detta förstår jag som att människan är men även blir och utvecklas i samspel 

med sin omgivning. Men hur samspelet mellan olika människor, till exempel det mellan barn och 

vuxna, praktiseras är beroende av kontexten. För att stärka barns delaktighet måste samhället se barn 

och deras röster som något viktigt. Hart diskuterar delaktighet som en fundamental mänsklig rättighet 

och att människor bör dela med sig av sin erfarenhet för att främja samhället.172 Johansson åberopar 

strukturer för barns delaktighet.173 Jag vill påstå att barns delaktighet borde vara ett jämlikt samspel 

mellan individer som delar erfarenheter där de vuxnas tolkningsföreträde kan ifrågasättas.  

   En metod för att stärka barns rättigheter i Litteraturhuset för framtiden tror jag är att skapa ett tydligt 

forum för barns delaktighet. Ett alternativ skulle vara att bilda ett barn- och ungdomsråd i 

Litteraturhuset. Ett råd som styrs av barn och unga, som får utarbeta förslag om förbättringar och nya 

aktiviteter i verksamheten samt vara delaktiga när beslut fattas. Dit andra barn, som inte vill engagera 

sig i rådet, kan lämna förslag. Detta för att frångå vuxnas tolkningsföreträde som jag anser råder i de 

nuvarande strukturerna kring Litteraturhuset.  

 

Framtida forskning 

  

Denna studie har, förutom en mängd svar, även bidragit med frågor om strukturer kring barns 

delaktighet. Hur tolkas barnrättskonventionen i projekt som vill inkludera barn? Hur diskuteras 

barnrättskonventionen med barn där barn tillskrivs delaktighet? Som en framtida forskningsfråga vill 

jag undersöka hur barns delaktighet ser ut i en organisation där barn har en uttalad makt i projekt som 

rör stadsplanering och arkitektur. Det vore intressant att ta del av barns egna perspektiv på delaktighet  

och rättigheter.

                                                      
170 Elvstrand, 2009, s. 229. 
171 Halldén, 2007, s. 40.  
172 Hart, 1992, s. 5. 
173 Johansson, 2009, s. 34. 
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