
DIALOGMÖTE
NY SKOLGÅRD

Hur involverar vi barn i planeringen av 
beslut som rör deras närmiljö?

Eleverna fick delta i flera olika sessioner för att  
beskriva hur de vill att sin skolgård ska se ut.  

Dialogen resulterade i att barnen fick en mindre budget 
att disponera över. Under hösten kommer skolgården att 

göras om enligt barnens egenhändigt upprättade plan.
 

Vi vet nu hur vi kan prata med barn om  
deras närmiljö och kommer att vidareutveckla barns  

inflytande i kommunen.

www.upplandsvasby.se/dialog
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FAKTA DIALOGMÖTEN

Alla som bor i Väsby ska ha möjlighet 
att ge synpunkter på tankar och idéer 
om kommunens framtida utveckling. 
Dialogmötena ger dig som medbor-
gare chans att vara med och påverka 
allt ifrån planeringen av nya bostäder, 
till hur vi ska arbeta för att höja resul-
taten i skolan.
  Dialogen genomförs i olika former 
anpassade utifrån det aktuella ämnet 
som berörs. Några exempel på meto-
der vi hittills har använt är: ”Open 
Space”, workshops, charette och ”kvälls-
fika med samtal”. Varje dialogform 
analyseras och utvärderas i efterhand, 
för att vi kontinuerligt ska kunna vidare-
utveckla de olika metoderna.
  Dialogmötena är ett utmärkt till-
fälle för dig att få svar på dina personliga 
funderingar gällande olika planerings-
frågor. På plats finns alltid kommunens 
handläggare och representanter från de 
olika verksamheterna.
  Samtalen äger oftast rum i ett 
tidigt skede. Det innebär att vi kan 
vidareutveckla våra idéer utifrån era 
synpunkter. Information om tidigare 
genomförda dialogmöten finns på 
kommunens hemsida.
  Var med och påverka Väsbys fram-
tid du också!

Syftet med dialogen var främst att 
testa olika metoder att samtala med 
barn om deras närmiljö. Som en  
del av den demokratiska processen 
fick barnen, i sju olika sessioner,  
delta i den fysiska planeringen av 
skolans nya skolgård. Barnen som 
deltog i projektet gick i årskurs 0 till 
6, och representerades av två barn 
från varje klass.

GENOMfÖRANDE

Dialogens sessioner leddes av en  
student från Kulturgeografiska insti
tutionen vid Uppsala universitet, 
tillsammans med två tjänstemän 
från kommunen och en studerande 
från samhällsplanerarprogrammet.

Barnen fick i sju olika sessioner 
fundera över hur de ville omforma 
sin skolgård. De fick bland annat 
fantisera om och beskriva hur deras 
drömskolgård skulle se ut, för att 
därefter diskutera detta i gruppform. 

Eleverna fick även bygga model
ler som beskrev vad de brukar leka 
utomhus tillsammans med sina 
kompisar.

I en annan av sessionerna gick  
barnen runt på skolgården för att 
visa vad de tycker behöver föränd
ras. Därefter genomfördes en om
röstning klassvis, beträffande vilka 
förändringar som ansågs viktigast.  
I en matematikövning fick barnen 
även sätta ihop varsitt förslag för en 
budget på 30 000 kronor. Till sist 
byggde barnen en modell av skol
gården där de fick bestämma och 
placera ut de föremål de valt, till ex
empel bärbuskar, blommor, studs
matta och snurrplatta.

RESuLTAT

Barnen i Smedby skola har nu fått 
en mindre budget att själva dispo
nera över. Under hösten kommer 
skolgården att göras om enligt bar
nens egenhändigt upprättade plan.

Dialogmetoden är ett tydligt  
bevis på att barn på ett effektivt sätt 
kan involveras i planeringsfrågor. Vi 
kommer att utveckla barns inflyt
ande i kommunen och har börjat  
arbetet med en tillgänglighetsplan i 
Bergaskogen.

DIALOGMÖTE
NY SKOLGÅRD

Enligt barnkonventionen har barn och ungdomar rätt att vara med 
och påverka vad som händer i deras närmiljö. för att lära oss hur vi 
kommunicerar och lyssnar på barn när det gäller planeringsfrågor 
genomförde vi en pilotdialog med barnen i Smedby skola våren 2011.


