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1.  INLEDNING  
I ljuset av barnkonventionens 12e artikel- att barn och ungdomar har rätt till inflytande över 
sådana beslut som rör deras närmiljö, har jag tagit fram ett förslag för hur barn ska kunna 
delta i den fysiska planeringen. Det är viktigt att medverkandeprojekt, där barn är med, inte 
bara innebär att vuxna konsulterar barnen, utan att barnen aktivt ska vara med och göra 
förändringar i den fysiska miljön och att de ska medverka i demokratiska processer.  

En annan viktig anledning till att ha med barn i den fysiska planeringen är att det 
har visat sig att det råder en diskrepans mellan barns användning och syn på den yttre miljön, 
i relation till arkitekters, landskaparkitekters och planerares syn1. Det har visat sig i kvalitativa 
studier i Norge (genom intervjuer) att barns användning av utemiljön inte överensstämmer 
med professionellas syn på den. I studien såg de professionella utemiljön utifrån en normativ 
syn, där platser indelades i funktioner, eller kategorier. Denna syn gick stick i stäv med hur 
barnen såg på utemiljön och användningen av den. Barns perception av den fysiska miljön var 
istället att den innehar många dimensioner och användningar och ju mer diversifierad och 
mångfunktionell miljön är, desto intressantare blir den.2  

Jag har därför arbetat med en för Sverige ganska obeprövad form av 
medborgardialog med barn. Det vill säga inte genom konsultation av barnen, utan genom att 
barnen själva styrde över det slutgiltiga resultatet. Verktyget i detta fall för att nå syftet var att 
barnen fick omforma sin skolgård, som en del i den demokratiska processen. Barnen som 
deltog i projektet var från årskurserna 0 till 6. Det var två barn från varje klass och 
sammanlagt 13 barn i åldrarna sex till tretton.  Jag ledde sju sessioner med barnen. 
Medverkande var också två tjänstemän från Upplands Väsby kommun och en studerande från 
samhällsplanerarprogrammet på Uppsala universitet.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med medborgardialog med barnen på Smedby skola var främst att testa olika metoder 
för att samtala med barn om deras närmiljö. Syftet var alltså inte i första hand att ge barnen en 
finare skolgård, utan att ge oss som arbetar med planering i kommunen en bättre förståelse för 
hur man i framtiden kan inkludera barnen i större utsträckning i den. De viktigaste frågorna 
som uppkom under arbetets gång var:  
 

- I vilka fall kan barnen vara med och påverka i planering? Och i vilka fall är det inte 
lika lämpligt?  

- Hur kommunicerar man bäst med en tredje part, i detta fall med skolan? 
- Hur kommunicerar man bäst med barn i olika åldrar, på deras olika villkor och nivå?  
- Vilka metoder är mest framgångsrika för syftet och vilka metoder är mindre bra?  
- Hur sammanför man barnens behov med de vuxnas krav, utan att barnen blir mindre 

delaktiga?  
- Hur kan vi använda dialog i framtiden med barn?  

 

                                                
1 Lynch, k. (1977), Growing up in Cities, Cambridge, Mass: MIT press.  
2 Wilhjelm, H. (2002),  Barn og omgivelser 
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1.2 Metod 
Metoden var olika för olika sessioner, eftersom just detta var ett av huvudsyftena med 
dialogen, nämligen att testa vilka metoder som är gångbara och vilka som inte är det. De 
första sessionerna tog jag hjälp av en amerikansk forskare, Claire B. Gallagher, som gjort 
liknande dialoger med barn i planeringen av bostadsmiljöer i USA.3 Hennes metodik gick 
främst ut på att ge barnen sjävförtoende och lägga grunden för att barnen själva skulle styra 
och leda arbetet frammåt. Arbetsmetoderna som användes var i grunden en blandning av 
metodiken arkitekturskolor ofta använder, vilket innebär att gå från koncept till fysiskt 
resultat. Metodiken saknade i viss mån den struktur som barnen var vana vid i sin normala 
undervisning, varför jag senare prövade att använda mig av samma grund, men strukturerade 
upp arbetet tydligare. Detta visade sig fungera bättre. I en av de senare sessionerna tog jag 
också hjälp av Sofia Celes avhandling och hur man kan förstå barns behov utan att fråga 
dem.4  Främst använde vi oss gåturer, som beskrivs som en metod för att färstå barns behov 
genom att studera hur de leker och rör sig och vad de sponant berättar på vägen, snarare än att 
fråga specifika frågor. Under arbetets gång anpassade jag successivt sessionerna efter positiv 
och mindre positiv respons från barnen på olika slags moment.   

Platsen för sessionerna var i Smedby skolans bildsal. Rummet hade en kreativ 
atmosfär och var i den meningen ett positivt och bra val. Problemet överhuvudtaget, med att 
vistas i skolan under dialogmötena, var störmomenten av att vara i just skolan. Raster och 
lektioner blev ett störmoment och i efterhand kan jag säga att val av en neutral plats, såsom en 
samlingslokal av något slag troligtvis är ett bättre alternativ. Platsen hade betydelse som 
störmoment på det sättet att vissa planerade skolmoment kortade av vissa dialogsessioner och 
vi tog å vår sida studietid från barnen.  

En del av dialogen innebar också en kontakt med Smedby skola och här hade vi ett 
inlednande möte med biträdande rektor och lärarna, där vi kom överens om att dialogen skulle 
genomföras. Därefter hade jag främst kontakt med biträdande rektor under arbetets gång. Vi 
hade tillgång till bildsalen på förmiddagar. Möjligheten att ha fler eller färre möten olika 
veckor fanns och var överenskommet mellan mig och biträdande rektor. Planeringen av 
mötestider gjordes efter tredje sessionen tillsammans med eleverna, som tips av Claire B. 
Gallagher för att de skulle känna att det var deras projekt. Lärarna hade dock föredragit en, 
eller ett par bestämda tider per vecka, för att slippa överraskningsmoment.   
 
2. DIALOGEN MED SMEDBY SKOLAS BARN 
Session 1 
Den första sessionen hade fyra delmoment,  där den första var ett ”fantisera - moment”, där 
barnen och de vuxna satt i en ring på golvet. Barnen ombads att blunda och tänka på en 
favoritplats, att leka på, eller bara vara. Hur känns det att vara där? Barnen fick berätta vad de 
såg.  

Därefter fick barnen skriva ned på en varsin lapp hur deras drömskolgård såg ut 
och vad som fanns där.  Lapparna satte vi sedan upp på en stor tavla och diskuterade dem. 
                                                
3 Gallagher B. Claire (2004). Childhood. Our Town: children as advocates for changing the city. SAGE 
Publications. London, Thousand Oaks and New Delhi, Vol 11(2):251–262.  
4 Cele, Sofia (2006). Communicating place: methods for understanding children's experience of place. Diss. 
(sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2006.  
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Efter detta lade vi ut en stor karta som vi förberett innan med en utmarkerad skolbyggnad. 
Formen på byggnaden var ungefär som barnens riktiga skolbyggnad och storleken på 
skolgården påminde också om deras riktiga skolgård. Men kartan var inte skalenlig och inte 
exakt. Jag sa till barnen att det var fritt att lägga ut lapparna vart man ville och också att rita 
på kartan om man ville. De sista vi gjorde var att sätta oss bredvid barnen och diskutera vad 
de valt och varför.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                          Bild 1-2.  Session 1. Till vänster ses arbetsmomentet 
                                                   med lappar på vägg och till höger utplacering av 
                                                   lappar och ritande på  kartan. 
 
 

 
En slutsats av den första sessionen blev att det är viktigt att strukturera arbetet när man jobbar 
med barn. Vi berättade inte i början på dagen vad de hade att vänta. Vi såg att det behövdes 
en tydligare struktur för att barnen inte skulle tappa fokus.  

Fantasiövningen uppskattades av de yngre barnen, men inte lika mycket av de äldre. 
De små barnen såg starka bilder framför sig, medan de äldre barnen inte ville delta (tolv och 
trettonåringarna). 

Lapparna som skulle sättas upp och diskuteras blev ett moment för mycket och var 
något man skulle ha kunnat hoppa över, övningen var också för svår för de yngre barnen att 
gripa, troligtvis för att det var mer abstrakt, än att senare arbeta med kartan. Att placera ut och 
rita på kartan var mycket uppskattat av de mellanstora barnen i gruppen, det blev i detta 
moment många givande dialoger med barnen. Många nya idéer, som inte skrivits ned på 
lapparna kom också fram i och med detta och de lite blygare kom till tals genom att rita eller 
skriva. De äldsta barnen däremot ville gärna prata kring det, men inte rita och skriva. Ett 
forum med diskussion för de äldre barnen (femmorna och sexorna) hade varit mer 
tillfredställande för dem.  

För många moment gjorde barnen ofokuserade mot slutet, varför vi hade kunnat 
koncentrera oss på runt två arbetsmoment istället för fyra, fem. Andra viktiga lärdomar vi 
drog av denna session var att raster inte fungerar i detta forum. Det är bättre att barnen äter sin 
frukt i det rum vi arbetar i, eftersom att barnen vistas i sin vanliga skolmiljö är det viktigt att 
göra en åtskillnad mellan den och dialogen, som inte är en skolaktivitet.  

Den kanske viktigaste lärdomen av detta moment var hur svårt det är utan träning 
hur man ska möta barnen och prata med dem. Det kan i många sammanhang vara lätt att falla 
in i att den vuxne leder barnet i samtalet och ställer ledande frågor och så vidare. Här var 
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grundtanken att vi skulle göra precis det motsatta, att låta barnet leda samtalet där vi enbart 
lyssnade. För att förstå metodiken är det bra att förbereda sig innan genom att läsa på om barn 
och planering. Exempelvis Sofia Celes avhandling är mycket bra för det ändamålet, även 
Claire B. Gallaghers artikel som nämns ovan.  

En annan viktig lärdom var att olika åldrar kommunicerar på olika sätt och att det 
kan behövas olika pedagogik för olika stora barn. Därför kom vi fram till att det kan fungera 
bättre att dela upp barnen i olika grupper. De äldre barnen tyckte exempelvis att frågor om lek 
blir löjliga och de minsta i gruppen (sex- och sjuåringarna) behövde kortare tid för att 
genomföra olika uppgifter, eftersom de lättare tappade fokus. Olika moment tilltalar också 
olika individer och grupper, varför det är viktigt att försöka använda olika metoder, som att 
rita, skriva, göra modell och prata kring ett ämne.  
 
Session 2 
Vid det andra tillfället delade vi in barnen i två grupper. Grupperna var indelade i klass 0-3 
och klass 4-6. Vi hade först en mycket kort samling där vi delade in barnen i två grupper och 
berättade att vi skulle bygga modell, därefter fortsatte varje grupp på var sitt håll. Vi lät varje 
barn beskriva vad de gör när de träffar sina kompisar utomhus. Vart är ni då, vad gör ni då? 
Efter detta lät vi barnen direkt komma igång med att bygga modell av det de talat om.  

Det var en mycket uppskattad övning av alla barn och gjordes med stor entusiasm. Barnen  
I gruppen 0-3 byggde modeller av olika slags lek, som tjuv och polis, leka affär och så vidare.  
I gruppen 4-6 var temat främst semester och att hänga. Det var vågor, sandstränder, laguner. 
Miljöer från deras respektive semestrar var det genomgående temat. Flera hade varit  
utomlands och berättade om det såsom USA, Libanon och Finland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2.Session 2: 2011- 04-08. Gruppen åk. 0-3.          Bild 3. Gruppen åk. 0-3. Dessa  barn sam-  
En  flicka byggde ett träd och gunga i snö.                    arbetade och gjorde en fyrkant av stockar 

                                                                    där man skulle jaga varandra (leka hajen).  
 
 
 
 
 
 
 
              
              Bild 4. Gruppen åk. 4-6. Här var temat                                            
              semester i Finland. “Hänga i vågorna”.                      
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Session 3 
Vid det tredje tillfället delade vi in barnen i tre grupper: årskurs 0-1, 2-3 och 4-6, anledningen 
till detta var att vi i session tre gjorde en gåtur och jag då bedömde att storleken på grupperna 
skulle vara mer hanterbar och även ge möjlighet att fånga in hur olika åldrar uttrycker sig 
olika. Vi hade först samling i helgrupp, där vi berättade vad vi skulle göra. Vi berättade att vi 
ska gå runt skolgården och att de skulle få visa oss den. Vi sa att vi sedan skulle gå tillbaka in 
och titta på en karta och att de skulle få visa oss vad de tycker behöver förändras. Grupperna 
startade på olika platser på skolgården och därefter gick vi medsols. Vi var en vuxen per 
grupp. 

 Metodiken lånade jag från Sofia Celes avhandling och hur hon där beskriver gåturer. 
Jag hade också ett möte med henne innan gåturen för att få tips. Hon sa att under gåturen är 
det av lika stor vikt vad deras rörelser berättar, som vad de berättar med ord. Hur barnen 
väljer att sig fram på skolgården visar platsens möjligheter och begränsningar. Vi beräknande 
gåturen till ca. 45 minuter, så att vi skulle kunna gå in innan den allmänna rasten började. Vi 
hade förberett en karta (ett ortofoto) till varje grupp.  

I gruppen med barn från årskurs 0-1 förstod jag att de i denna åldersgrupp var 
mycket medvetna om vart de fick vara och vart de inte fick vara. Det var också intressant att 
se hur de använde skolgården. Överhuvudtaget var de mycket våghalsiga. Favoriterna var 
klätterställningarna, ett antal träd som stod på skolgården och även gömställen i ett buskage i 
den bortre delen av skolgården. Alla ting som man på något sätt kan klättra på, hoppa över, 
glida ned längsmed, dra i, gömma sig under / i / bakom, snurra runt, hålla sig i och volta 
längs, alla sådana objekt var mycket uppskattade.  Det fick gärna vara nervkittlande och på 
gränsen till farligt. Barnen använde platsen såsom en ”par cours”- utövare. De verkar uppleva 
sin omgivning på ett mer tredimensionellt sätt än vuxna gör, eftersom platser ses uppochner, 
ovanifrån, underifrån, bakom, från sidan och så vidare, allt efter vart de befinner sig under 
leken. De visade sig också ha stor lokalkännedom av kanske just av den anledningen. De 
visste vilket träd som bar vilken frukt, vart man bäst kunde gömma sig, vart man fick vara och 
inte vara. Hur saker såg ut olika årstider och så vidare.  

I gruppen, årskurs 2-3 beskriv barnen främst hur de brukade leka olika slags lekar 
på skolgården. Lekar med viss koppling till lekställningar och andra objekt på skolgården, 
men främst som kuliss. Till exempel lekte de bageri, med en gammal mindre lada som 
bakgrund/ byggnad. De visade också en koja i skogen och en annan koja som inte längre 
fanns, ett gammal träd som använts till koja hade huggits ned till barnens förtret.  

I gruppen, årskurs 4-6 uttryckte barnen mer verbalt olika problematik med 
skolgården, bland annat sabotage och trasiga saker, som verkade vara stora störningsmoment. 
De uttryckte också vilka ställen som användes och vilka som inte gjorde det och vilka ställen 
som kunde bli bättre, göras intressanta genom att lägga till en funktion. Framförallt 
ventilerades att de äldre inte har någon plats på skolgården som bara är deras. Gåturen var 
lyckad, eftersom man fick se hur de använder skolgården och tänker kring den, däremot var 
det svårt att anteckna samtidigt som man gick, men av den anledningen var det också mycket 
användbart att fota under tiden.  
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Bild 5. Session 3. Gruppen åk. 0-1.                                      Bild 6. Gruppen åk. 2-3                                                                                                   
 
Efter övningen gick vi in och tittade på kartan. De små barnen tyckte först att det var svårt att 
förstå kartan. Men när jag pekade ut vart vi hade startat förstod de vart de var och någon 
utropade att kortet var taget från ett flygplan! Därefter ritade de vilka förändringar de ville ha. 
Det blev mycket fina teckningar, men i efterhand kändes övningen med kartan onödig i viss 
mån. Speciellt för de små barnen som var mycket associativa och som visade sig tyckte helt 
olika från gång till gång när man frågade dem vad de vill ha och förändra. De tyckte 
överhuvudtaget att frågan var svår. De äldre barnen uttryckte också att prata kring kartan var 
onödig, att : ”de hade ju redan sagt allt !”. 
 
 

                
Bild 7. Karta med tillhörande teckningar.         Bild 8. Teckning med labyrint och sektion med 
                                                                            illustration av hur stora gångarna ska vara.  
                                 

                             
                                  Bild 9. Affär. Tillhörande kommentarer 
                                  om skolgården.  
 
 
Session 4 
Vid fjärde tillfället kom barnen med röster från sina respektive klasser. Lärarna i respektive 
klass hade förberett genom att genomföra en omröstning i respektive klass. När barnen kom 
till klassrummet hade de lappar med sig med vad deras klasskamrater hade röstat på. Vi 
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delade vid detta tillfälle in barnen klassvis. De fick alltså komma två och två, en klass i taget 
och vi pratade om vad deras klasskamrater röstat på och även vad de själva tycker är viktigast. 
Det visade sig också att barnens klasskamrater hade överensstämmande idéer med barnen i 
dialoggruppen. De mindre barnen (åk. 0-1) hade inte med sig en lista över röstningsresultat, 
utan teckningar som klasskamraterna ritat. Därefter var tanken att stadsträdgårdsmästaren i 
Uppland Väsby kommun skulle komma och prata med barnen om budget och vad barnens 
förslag skulle kosta. Så blev inte fallet, däremot blev det bra samtal med framförallt de äldre. 
Tanken var också att barnen skulle rösta på ett förslag var, men vi sparade det till nästa 
tillfällde. Metoden att prata klassvis med barnen var positiv, speciellt flera av de äldre barnen 
kände att de fick komma till tals i ett lugnt samtal. Dock kan jag säga i efterhand att denna 
session hade kunnat hoppas över, eftersom nästkommande session blev mycket lyckad och 
också hade samma element i sig av röstning. 
 
Session 5 
Vid femte tillfället fick barnen reda på att deras budget var 30 000 kronor, jag sa också till 
barnen att de skulle få rösta på flera saker var. Var och en fick alltså en budget på 30 000 
kronor och fick själv välja ett antal objekt, eller förändringar på skolgården med en varsin 
budget på 30 000 kronor. Övningen gick till ungefär som en mattelektion. Varje barn satte 
själv ihop ett samlat förslag, med hjälp av miniräknare. Röstningen var organiserad så att alla 
förslag som hittills kommit upp var insamlade och nedskrivna på lappar med tillhörande 
symboler (för dem som inte kan läsa) och priser, förslagen var också kategoriserade i 
exempelvis ”äventyr”, ”blommor” och så vidare.  

Övningen var lyckad. Det som blev problematiskt var för de små barnen att hantera 
så stora siffror. Många tyckte det var en rolig övning, speciellt de som tycker om matematik. 
De äldre barnen valde så många saker de kunde, medan de yngre tyckte att det räckte vid 
ungefär hälften. Nästan alla valde blommor och bärbuskar, men även studsmatta och ett hus 
att hänga i var populära. Övningen tog inte lång tid, runt en timme och alla gjorde övningen 
med stort allvar och ville också gärna visa att de kunde klara övningen snabbt. 
Anmärkningsvärt var att de billigaste sakerna, som upprustning, målning och blommor och 
bär vad det som flest valde. Man såg också en tydlig trend av att de yngre barnen genom 
processen har varierat mycket i sina tankegångar, där stundens ingivelse ibland gjort att de 
tänkt i nya banor, medan de äldre barnen varit mycket mer konsekventa . För de yngre verkar 
inte objekten ha någon större betydelse i sig, utan bara man kan använda dem på olika sätt, 
medan de större barnen mer har satt fingret på behov, som att ha någonstans att vara bara för 
de äldre.  
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Bild 10. Förslagen ligger uppradade…                        Bild 11. Pojke har sammanställt sitt förslag.  
 
Session 6 
Sjätte tillfället blev främst ett forum för att de äldre barnen skulle rösta igen, eftersom de inte 
röstat fram något entydigt resultat. De yngre barnen var ute på skolgården och tittade på 
placering av deras framröstade förslag. Tanken var också att de skulle börja arbeta med en 
slutgiltig modell, men detta hanns inte med. Eftersom de äldre barnen inte kunde komma 
överens gick de tillbaka till sina respektive klasser och röstade igen, men var sedan inte nöjda 
med resultatet. Vi hamnade då i ett slags dödläge. I retroperspektiv kan sägas att det hade gått 
att dra ett resultat ifrån de äldre barnens röstning ändå, utifrån vad de tidigare sagt. Att få 
barnen att rösta på nytt blev enbart förvirrande. Jag gick sedan till kontoret och såg över det 
och kom fram till att jag kunde göra alla de äldre barnen nöjda, genom att de kunde få två 
saker istället för en. Budgeten visade sig räcka längre.  
 
Session 7 
Vid sjunde tillfället byggde barnen en modell av skolgården i skala 1:100 och bestämde den 
slutgiltiga placeringen av de föremål de valt. Vi delade upp barnen i grupper som hade en 
uppgift var att göra. Klass 0-1 gjorde träd/ bärbuskar och blommor. Klass 2-3 gjorde 
studsmattan, åk. 4 gjorde snurrplattan, 5:orna tält och 6:orna marken och skolbyggnaden. 
Övningen var i stort lyckad. Det fanns dock ett par problem. Skalan var svår för de allra 
minsta barnen, de i klass 0-1, de hade också svårt att tänka tredimensionellt, utan istället blev 
det teckningar av blommor, buskar och träd, där de sedan lade till ett stöd för att få dem att stå 
upp. Detta var inget problem i sig och att modellen skulle bli skalenlig var inte livsviktig. Att 
flera barn fick samma uppgift var inte heller så lyckat, utan var och en hade behövt ha uppgift 
var. Vissa barn i varje grupp tog då över, vilket ledde till att andra barn blev sysslolösa och 
ofokuserade. De äldre barnen klarade byggnationen av skolbyggnaden galant och tyckte 
uppgiften var givande och lagom svår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 12. Byggnadens väggar byggs och placering              Bild 13. Blomma med stöd.  
av träd görs.  
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3. SLUTSATSER 
Jag tänkte nedan försöka besvara mina frågeställningar.  

I vilka fall kan barnen vara med och påverka i planering? Och i vilka fall är det inte 
lika lämpligt?  
Barnen kan vara med och påverka i tidiga skeden av planeringen, där behov är viktiga att  
ringa in. Barn är experter på sin närmiljö och därför finns det all anledning att göra dem 
delaktiga. Små barn är mycket bra på sin allra närmaste miljö, som skolgården och kvarteret 
där de bor, medan äldre barn har detaljkunskaper om större områden. När det gäller miljöer 
som lekparker, parker och skolgårdar borde det vara en självklarhet att barnen fick vara med 
och planera i detaljfrågor.  När det gällde Smedby skolans barn visade det sig att barnen var 
mycket frustrerade över hur skolgården sköttes. Basketmål och fotbollsmål var trasiga och 
man hade inte målat om staket, bänkar och lusthus på många år. Det skulle kunna vara mycket 
fruktbart för lärare att prata med sina elever om vad de tycker behöver åtgärdas och även göra 
dem delaktiga rent fysiskt. Nu kommer barnen att vara med under en dag och hjälpa till att 
måla om och plantera bärbuskar. Sådana enkla metoder för att göra barnen mer delaktiga i sin 
närmiljö, är egentligen inte svåra, det kräver bara att man tar steget och gör det. Även barnens 
föräldrar kan göras delaktiga i sådana projekt. Detta kommer också att göras på Smedby 
skolan. De kommer hjälpa till och bygga ett regn och vindskydd. All slags expertis som finns 
att få kan ju användas om det är för ett positivt syfte och dessutom sparar det pengar för 
skolors i vissa fall ganska ansträngda budget. Att barn får se processen hela vägen till 
slutförande är också mycket viktigt och därför är det extra bra att barnen själva är med och 
slutför det de valt. Dels får de se själva slutförande och dels gör det troligtvis att de tar extra 
ansvar för sådant de själva hjälpt till att bygga, plantera, måla och så vidare.  

Hur kommunicerar man bäst med barn i olika åldrar, på deras olika villkor och nivå 
och vilka metoder är mest framgångsrika för syftet och vilka metoder är mindre bra?  
Det visade sig mycket tydligt hur olika barn förstår och kommunicerar behov och önskemål 
på olika sätt. Små barn, i detta fall 6-7- åringarna är mycket kreativa. De har dock svårt att 
förstå vissa frågeställningar, som vad vill ni ska förändras på den här platsen, eller att tänka ut 
vad de mest har behov av. Där visade det sig att det är enklare att studera hur de gör snarare 
än att samtala med dem. Gåturen var främst lyckad för denna ålderskategori. När de är i den 
miljön de pratar om blir det inte längre abstrakta frågor om plats och behov, utan de tar sig an 
platsen på ett naturligt sätt, de guidar rent praktiskt i hur de gör och hur de tänker. Man får 
också spontana reaktioner från barnen när de är ute i sin miljö. De blir ivriga att berätta för en 
som inte känner platsen hur de gör, vad som finns där, vad de brukar göra, vad de får göra och 
vad de inte får göra. Gränser är mycket tydliga för små barn. De förstår när det är förbjudet 
och respekterar det.  

Det visade sig, som jag tidigare nämnt att det viktigaste för de mindre barnen är 
saker man kan göra med en plats och ett objekt, snarare än hur det ser ut. Flexibla objekt och 
platser används mer än stela, enfunktionella sådana. Alla objekt som man kan klättra i, hänga 
i, snurra runt, vara på, under och så vidare är bra objekt. De spelare mindre roll om de är fina 
att titta på, eller vad de är till för från början. Jag tror därför att man på exempelvis en 
skolgård, men också på lekplatser skulle kunna ha betydligt enklare och billigare leksaker. 
Stockar, träd, kullar, pinnhögar och annat naturmaterial är mycket bra för lek för mindre barn. 
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Saker de kan flytta runt, gömma sig i, klättra i, springa över och där det är möjligt att 
uppfinna många slags lekar med objekten som hjälpmedel, sådana objekt blir populära. Det 
såg vi på skolgården där träden var mycket populära, liksom buskarna där man kunde gömma 
sig. Det fanns också ett träd som hade använt som gömställe innan det fälldes.  
 De mellanstora barnen i gruppen (8-10) tyckte om att uttrycka sig i modell och kunde 
lättare definiera behov. Man kan ställa frågor om vad de tycker behövs och de kan ringa in 
problem. De är också mer intresserade av skönhetsvärden. Blommor och färger uppskattades 
mer i den här gruppen. De blir lätt rastlösa och att ha samtal kring saker blir de lätt uttråkade 
av. Därför kan modellbyggande, med enkla tydliga frågor vara ett bra sätt att nå dem och få 
fram konkreta svar, genom att tala kring föremålen som de skapat. 
 De stora barnen (11-13) är mycket behovsinriktade och inte lika kreativa som de små 
barnen.  För dem finns tydliga problem och tydliga lösningar. De tyckte också att det var 
roligt att bygga modell, men det var ingen nödvändighet för att förstå vad de ville berätta. 
Bäst trivdes de när de fick sitta och prata kring skolgården och att vi vuxna tog dem på allvar, 
skrev ned vad de sa och pratade med dem om lösningar. Barn i denna ålder skulle mycket väl 
kunna vara med i forum som samråd och bli tillfrågade om att ge synpunkter på samma sätt 
som de vuxna. Deras röst är också viktig och i den åldern när det är viktigt att bli tagen på 
allvar och att bli behandlad som en jämlike och vuxen. Självklart är de inte vuxna, men deras 
mognad är hög när det gäller vissa områden, och när det gäller deras närmiljö kan de bidra 
med att uttrycka behov, men också när det gäller att flagga för risk för förstörelse och 
sabotage och hur man kan undvika det på bästa sätt. Utformningsfrågor kan också barn ta sig 
an och lösa, har det visat sig i andra studier, som exempelvis Claire B. Gallaghers studier med 
barn. Dock anser jag att det krävs mycket tidsresurser och kunskap för att genomdriva sådana 
projekt. Men utformning kan ju också innebära olika saker och att få fram vad barnen, 
behöver, använder och tycker om kan också bli en del i basen av utformningsprinciper och 
strategier . Färgen på bänken är kanske inte lika viktig som att miljön uppmuntrar till 
kreativitet och flexibilitet och denna mycket fundamentala del av närmiljön kan barnen, utan 
stora resurser få möjligheter att påverka.  
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 Hur kan vi använda dialog i framtiden med barn?  
För att konkretisera ett av mina svar ovan ytterligare kan jag säga att små barn (6-7) gärna kan 
vara med i planeringen av nya bostadsområden, i planeringen, eller upprustning av parker, 
och andra allmänna platser och kanske självklarast på skolgårdar och lekplatser. Jag kan inte 
svara för hur mindre barn än den åldern jag arbetat med kan vara med i planeringen. Men det 
kan ändå göras en distinktion i vart vilken slags hjälp man kan få av barnen. När det gäller 
deras närmiljö, såsom en skolgård, eller lekpark i närheten av bostaden, har mindre barn stora 
kunskaper i vad som finns i den och hur de använder den. I en gåtur kan de både med ord och 
handling berätta för oss vuxna hur de tänker, hur de gör och vad de behöver. När det gäller 
upprustning av parker kan man även här använda sig av gåturer och då kommer det, med viss 
expertis i hur barn kommunicerar att visa sig vad barnen skulle behöva i miljön för att den ska 
bli bättre. I planeringen av nya bostadsområden blir det självklart på en fiktivare nivå, men då 
skulle man exempelvis kunna göra en gåtur i närheten av det planerade bostadsområdet för att 
se mer generella behov som barnen kan tänkas ha. Som att klättra, leka kurragömma och så 
vidare.  
 De mellanstora barnen (8-10) kan på samma sätt som de mindre barnen vara med i 
planeringen i de fall som jag nämnde här nedan, med den skillnaden att de även kan föra 
samtal kring planering, gärna kring modellbyggande, eller genom teckningar för att samtala 
kring behov, som de ringar in. De har också gärna åsikter kring utformning, som färger, 
blommor och annat som de uppskattar mycket. Världen är fortfarande till för att upptäckas 
och blommor, färger och frukter och bär är sådant som många vill ha i den åldern. Men även 
med dem kan det vara intressant med gåturer, här är det dock inte nödvändigt för att ringa in 
behov, utan an användas som ett komplement.  
 De äldre barnen (11-13) kan med fördel has med i samråd och dialogmöten kring 
närmiljön. Både för framtida bostadsområden, som i samråden, men också i andra slags 
dialogmöten som trygghetsvandringar, eller andra specifika frågor som man vill föra upp och 
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belysa i en kommun. De är precis som de små- och mellanstora barnen experter på sin 
närmiljö, men där denna närmiljö är mycket större, eftersom de rör sig över större områden. 
De vet vart de äldre ungdomarna hänger, vart det finns risk för skadegörelse och vart det är 
farligt att vara. Men de är också bra på att förmedla vad barn i deras ålder tycker är viktigt och 
vad de behöver för att miljön ska bli bättre. De kan diskutera ”vuxna frågor” och för dem 
behövs ingen speciell pedagogik. Det går bra med samtalet. Det uppskattar det, känner sig 
viktiga och sedda, vilket är viktigt deras ålder och i detta forum kan man få mycket 
uttömmande svar.  
 
4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH TACK 
Min allra viktigaste slutsats är att barn är mer än kapabla att vara med i planeringen av vår 
miljö. Olika beroende på åldern, men alla kapabla på sin nivå. Barn tycker att deras miljö är 
viktig och bekymrar sig mycket över skadegörelse, slitenhet och fulhet i miljön. De vill gärna 
känna sig stolta över sin närmaste omgivning, speciellt den de vistas i varje dag, som deras 
skolgård eller lekplats. Därför är det viktigt att höra på barnens åsikter och ta det de säger och 
berättar för oss på olika sätt, på allvar! De har också mycket att lära oss, de fick jag lära mig 
på gåturen med de små barnen. Barn har andra perspektiv än vuxna, som är minst lika viktiga 
som våra. De har detaljkunskaper som vi missar och dessa är mycket användbara i 
planeringen. Någon berättade hur en stolpe stod i vägen precis i närheten av ett träd de 
klättrade i exempelvis. Vilken vuxen hade tänkt på det?  Enligt barnkonventionen har barnen 
också rätt att bli hörda i den miljö som rör dem. Vi kan bli bättre på detta och det behöver inte 
krävas enorma resurser heller. Det som behövs är att låna lite tid från föräldrar och från 
barnen själva. Vi hade 7 sessioner, men det hade räckt med runt 4. Hur många möten man ska 
ha är självklar olika från dialog till dialog. Det viktigaste är dock att försöka koka ned vad 
man vill ha fram för att få så tydliga och distinkta övningar som möjligt, där målen för 
övningen hela tiden blir förfinat, så att entusiasmen från barnen inte falnar. Det är också 
mycket viktigt att barnen får se resultat. I alla fall är det inte möjligt, men när det är möjligt, 
dra inte ut på att visa att ni lyssnat! Om det tar tid, berätta varför och när ni vet mer, berätta 
när det blir! Barn vill också ha koll, precis som vuxna.  
 
 
 
  




