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Förord
Detta examensarbete är vårt avslutande projekt efter tre års studier på
Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Intresset för ämnet
grundar sig i barnens rätt att få sina röster hörda inom planeringsprocesser. Vi
hoppas att detta arbete ska inspirera och öppna upp för nya synsätt om barn
och ungas medverkan i samhällsplanering.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Janne Margrethe
Karlsson som varit ett stort stöd och gett oss bra vägledning och inspiration.
Du fick oss att våga tro på vår idé och ditt engagemang gav oss drivkraften att
arbeta hela vägen in i mål.
Det har varit otroligt intressant och berikande att få träffa barn och prata om
samhällsplanering ur deras perspektiv. Därför vill vi ge ett stort tack till alla
barn och unga som deltog i studien och bidrog med överraskande och
imponerande åsikter. Er entusiasm och positivitet vid träffarna var otroligt
värdefullt för oss att ta del av. Ni visade oss att ni hade rätt, vi vuxna måste
lyssna mer på er, och som ni själva sa:
“Det är vi, barn och unga, som är framtiden”.

Shabnam Alinazari & Catrin Alvinder
Gävle, Maj 2018
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Sammanfattning
Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande
har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att
påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL)
gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika
medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). Detta utgör
den lagbestämda grunden till varför barn, precis som vuxna, ska ha samma rätt
att påverka beslut som rör deras närmiljö. En barnchecklista kan tydliggöra att
ett barnperspektiv tillämpas inom planeringsprocesser och frågorna utgår
vanligen från vuxnas tolkningar av vad som bör innefattas (Boverket, 2000).
Denna studie har uppmärksammat den brist på medverkan av barn och unga
som ofta finns i planeringssammanhang och det finns därigenom utrymme för
förbättringar. Studien har därför valt att fokusera på att få barnens röster
hörda genom att undersöka vilka faktorer i miljön som är viktiga för dem.
Detta har legat som grund till att utarbeta en ny checklista där deras
värderingar varit grundläggande för frågornas utformande. För att uppnå detta
anordnades workshops och enkätundersökningar med grupper av barn från
lågstadiet upp till gymnasiet. Eftersom åldersspannen varierade mellan 9-18 år
anpassades metoderna efter deras kognitiva förmåga.
Resultatet från studien visade att barnen ansåg att det fanns flera faktorer i
miljön som påverkar deras subjektiva upplevelse. Detta innefattade bland
annat hur byggnader med dess utbredning och placering påverkar dem men
även hur viktigt det är med bra gång- och cykelvägar för att främja för deras
rörelsefrihet. Det betonades även hur bevarandevärden där exempelvis en
enkel kulle för pulkaåkning eller en skogsdunge att busa i var viktigt att inte
planera bort. Det slutgiltiga resultatet blev checklistan: Från barn till plan. Den
är tänkt att fungera som ett arbetsverktyg med öppna frågor, vilket ger
planeraren utrymme att belysa barnperspektivets tillämpning inom
detaljplanering. Resultatet visade även på stor kunskap, intresse och
medvetenhet hos barn och unga gällande den byggda miljön. De bör därför ses
som självständiga kompetenta individer inom samhällsplanering med röster
värda att höras.
Nyckelord: Barns perspektiv, barnperspektiv, medborgarinflytande,
checklista, detaljplanering
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Abstract
The United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child, the
democratic society with values about everyone's equal rights to codetermination has raised the issue of children's right to influence spatial
planning (UNICEF, 2009). As a consequence, the Swedish Plan and Building
Act (PBL) makes no distinction between children and adults, which means
that children should be regarded as equal citizens in community development
processes (SFS, 2010: 900). This constitutes the legal basis for why children,
should have the same right to influence decisions concerning their local
environment. A common way to include a child perspective is the use of
checklists. These documents have predominantly been based on adult
interpretations of adolescent needs and desires (Boverket, 2000). This study
highlights the lack of involvement of children and young people in a planning
context, thus focusing on the voice of young people and their own view of
their environment. This has been the basis for preparing a new checklist
where the children’s voices were fundamental to the design of the questions.
Workshops and questionnaires was used as a method to analyse and
understand the children’s capacities in a planning context. As the age range of
the children varied between 9-18 years, the methods were adapted to their
cognitive ability.
The results of the study showed that the children felt that there were several
factors in the environment that affect their subjective experience. Building
propagation and placement was important along with good walking and
bicycling routes to promote freedom of movement. It was also emphasized
how values, for example a simple hill for playing or a forest grove to play hide
and seek in was important to keep. The final result was the checklist - From
child to plan. It is supposed to act as a work tool, which allows the planner to
highlight the application of the child perspective in spatial planning. The result
also showed great knowledge, interest and awareness among children and
young people regarding the built environment. They should therefore be seen
as independent competent individuals in community planning with voices
worth hearing.
Keywords: Children's perspective, child perspective, citizen influence,
checklist, spatial planning
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Denna studie kommer behandla barn och ungas subjektiva upplevelser av miljön.
Barn är experter på att vara barn och är lika mycket medborgare som någon annan
(Cele, 2006). Därför bör de ses som en aktiv del av samhället och inte åtskiljas från
vuxna (Lenninger, 2008). Sverige har genom antagandet av FN:s barnkonvention
valt att aktivt arbeta för barnens rättigheter (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen
(PBL) skiljer inte på barn eller vuxen vilket innebär att de ska ses som jämlika inom
samhällsbyggnadsprocesser med lika rätt att påverka (SFS, 2010:900).
Tidigare forskning visar utmaningen som råder för planerare att beakta alla
människors intressen, behov och synpunkter (Johansson & Khakee, 2008). Det finns
en skillnad i hur olika åldersgrupper använder sin omgivning. En bra miljö för barn
anses vara en bra miljö för alla (Cele, 2006). Barn är av naturliga skäl sällan sakägare
men de är brukare av platser och därför är barnperspektivet viktigt att beakta i
detaljplanering (Boverket, 2000). Forskningen visar vidare att ett fungerande
arbetsverktyg inom planeringsprocesser skulle förenkla för synliggörandet av hur
barnens rättigheter tagits i beaktande (Derr & Tarantini, 2016; Lenninger, 2008).
Barn har inte förmågan att själva bygga upp samhällen men de har rätt till ett
samhälle som är skapat tillsammans med dem (Boverket, 2000). “Children are
undoubtedly the most photographed and the least listened to members of society.” (Hart,
1992, s. 8).
En metod för att väga in barn och ungas rättigheter kan vara i form av en checklista
som handläggare kan använda för att säkerställa att vissa behov har beaktas vid
framtagandet av planen. Dock är de vanligen konstruerade med ja och nej frågor och
formulerade utifrån vuxnas tolkningar av barnens bästa (Länsstyrelsen, 2009). Det
finns en avsaknad av barn och ungas direkta medverkan som underlag för utformning
av checklistor (Lenninger, 2008). Studien har därför valt att inkludera barns
perspektiv och genom olika metoder tydliggjort deras subjektiva upplevelse av
miljön. På så sätt kan deras värderingar ligga till grund för utformningen av en ny
checklista med större transparens mellan barn och detaljplanering. Genom att
planera i barn och ungas ögonhöjd, att sänka blicken och se utifrån deras perspektiv
skapas förutsättningar för ett hållbart samhälle (Lenninger, 2008).
1.2

Mål och syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka kvaliteter och funktioner som värdesätts
högt eller lågt av barn och unga i deras miljö. Detta för att lyfta fram barns
perspektiv inom samhällsplanering. Målet är att utforma en checklista att använda
inom detaljplanering som utgår från barn och ungas värderingar och synpunkter.
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Checklistan ska fungera som ett arbetsverktyg för planeraren, detta för att tydliggöra
och synliggöra barnperspektivet i planförslaget.
1.3

Frågeställning

Utifrån studiens mål och syfte har följande frågeställning utformats:
• Hur kan en checklista utformas utifrån barn och ungas perspektiv för
barnperspektivets tillämpning inom detaljplanering?
1.4

Etiska överväganden

Studien utfördes i en kommun i Sverige bestående av 21 000 invånare men är inte
namngiven eftersom resultatet är tillämpligt oberoende på geografiskt område.
Denna studie behandlar barn och unga under 18 år och det är därav viktigt att ha ett
etiskt korrekt förhållningssätt. I syfte att respektera de medverkande barnens
rättigheter klargjordes etiska svårigheter innan studiens start (Kirk, 2007). Innan
studiens start skickades Ansökan om rådgivande yttrande från Forskningsetiska rådet vid
HIG, till forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Detta för att vi, i och med
insamlandet av data, haft direktkontakt med barn och unga. Ett sekretessavtal som
innebar tystnadsplikt upprättades för att få tydliga rutiner för hur känslig
information skulle behandlas. Ett informationsbrev till målsman om samtycke för
barnens deltagande delades ut och samlades in av skolornas personal.
Datainsamlingen från barnen var anonymiserad och resultatet presenteras på ett
sådant sätt att ingen enskild individ kan identifieras. Vid citering och publicering av
bilder tillämpas ålder och kön på barnen.
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2 Tidigare forskning
2.1

Barnkonventionen och svensk lagstiftning

Genom historien har vuxnas villkor varit styrande och barnen har därigenom varit i
beroendeställning (Boverket, 2000). Ett paradigmskifte har skett och synen på barn
har succesivt förändrats under 1900-talet och på 1970-talet började talas om det
kompetenta barnet och deras förmåga att delta i olika planeringsprocesser
(Rasmusson, 1999). Barndomen är inte bara en förberedande del inför vuxenlivet
utan en mycket värdefull period i sig (Boverket, 2015). I det demokratiska samhället
ges medborgarna möjlighet till inflytande och delaktighet inom samhällsplanering.
Barn och unga ska på samma villkor som vuxna beredas möjligheten att påverka till
förbättringar av deras miljö (Boverket, 2000). Att alla medborgare inkluderas i den
fysiska planeringen är grunden för den sociala hållbara utvecklingen (Länsstyrelsen,
2007).
År 1989 antog FN:s generalförsamling barnkonventionen som reglerar barns
mänskliga rättigheter. Alla personer mellan 0-18 år betraktas som barn enligt
konventionen och avtalet har undertecknats av 196 länder. Totalt innehåller
konventionen 54 artiklar som beaktar grundläggande principer om barnens bästa
(UNICEF, 2009). Syftet med upprättandet av barnkonventionen är att stödja
utvecklingen där barn betraktas som individer med egna behov och rättigheter
(Prop. 1989/90:107). Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990 och åtog sig
därmed att aktivt arbeta med att den efterföljs (UNICEF, 2009). Barnkonventionens
koppling till samhällsplanering regleras främst genom artikel 3 och 12 (tabell 1). Det
visar på riktlinjer för vilka åtgärder som bör vidtas inom beslut för den fysiska
planeringen.
Tabell 1. Barnkonventionen (UNICEF, 2009).
Artikel 3

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de
vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa
myndigheter eller lagstiftande organ, ska
barnets bästa komma i främsta rummet.
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
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets
ålder och mognad. För detta ändamål ska
barnet särskilt beredas möjlighet att höras.

Artikel 12

Länsstyrelsen (2007) lyfter fram att även artikel 2, 6, 13 och 31 bör nämnas i
samband med barn i den fysiska planeringen. Artiklarna tar upp faktorer som barnets
rätt till fritid, lek och rekreation och hur konventionsstaterna ska säkerställa deras
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rätt till utveckling. Det inkluderar även hur barn ska beredas möjlighet att söka,
motta och sprida information anpassat till ålder (UNICEF, 2009). Som ett led i att
förtydliga barnkonventionens betydelse föreslås den bli svensk lag enligt regeringens
proposition (2017/18:186). Barnombudsmannen har därför fått utökade resurser
från regeringen för att utarbeta vägledning till kommuner för den praktiska
tillämpningen av barnkonventionen inom den fysiska planeringen (Prop.
2017/18:186).
Boverket (2000) framhäver att en av konventionens viktigaste budskap är att se på
barn och unga som subjekt med egna åsikter och meningar och att de ska bemötas
jämlikt med vuxna med lika rätt till inflytande i samhällsplaneringen.
Barnombudsmannens (2007) arbete är att främja för barnens rätt att framföra åsikter
och idéer och de Laval (2015) menar att engagemang och deltagande utgör en viktig
grund för skapandet av hållbara städer. Det går i linje med Länsstyrelsen (2007) som
framhäver att samhällsplanering alltid ska eftersträva en hållbar utveckling, något
som uppnås genom att inkludera alla, ung som gammal. Detta är samstämmigt med
de globala miljömålen (Globala målen, 2015) som enligt 11.3 framhäver hur en
hållbar planering är inkluderande och deltagandebaserad.
Grundläggande för plan- och bygglagen (PBL) är att främja för jämlikhet och
hållbarhet. Portalparagrafen anger ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden” (SFS 2010:900) vilket enligt Johansson och Khakee (2008)
beskriver det viktiga i att tillämpa rättvisa etiska och moraliska aspekter för alla
medborgare inom planering. En central del i sammanhanget är att PBL (SFS
2010:900) inte anger en åldersgräns för vilka medborgare som har rätt till inflytande
i planeringsprocesser. Det innebär att barn, precis som vuxna, har samma rätt att få
sina intressen i beaktande. Enligt Boverket (2000) är syftet med lagens generella
utformande att den inte ska utesluta någon samhällsgrupp och innefatta alla
människor. Länsstyrelsen (2007) påpekar att det är upp till varje kommun att
införliva barnperspektivet inom planeringsprocesser. Nilsson (2002) lyfter dock
fram kritik mot PBL där dess generella utformande kan leda till skillnader vad gäller
tolkningar. Inom detaljplanering tillhör barn och unga det som benämns som
brukargrupper och kan åsidosättas till förmån för sakägare (Boverket, 2015).
Definitionen av sakägare återges inte i PBL men enligt Boverket (2009) förklaras det
vara ägare till fast egendom vilket ger ett naturligt bortfall av barn och unga.
Det finns bestämmelser i Kommunallagen (SFS 2017:725) som redogör för barn och
ungas rätt till inflytande inom samhällsplanering. Främst regleras detta i 1 kap. 2 §
där ”kommuner och landsting sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund
de angelägenheter som anges i denna lag eller annan författning”. Enigt med lagen lyfter
UNICEF (2009) fram hur det demokratiska samhället vilar på värderingar där alla
ska ha rätt till medbestämmande och Cele och van der Burgt (2015) påpekar att
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demokratisk rättvisa är att även inkludera barn och unga. Detta kan antingen utgå
från barnens direkta medverkan eller att planeraren i planförslaget tar deras
intressen i beaktande.
2.2

Barnperspektivet och barns perspektiv

Barnperspektivet utgår från vuxnas tolkningar av barnens bästa medan barns
perspektiv innebär att barnen själva fått deltagit och medverkat med sina egna
synpunkter (Halldén, 2003). Barnperspektivet är ett mångtydigt begrepp och
innebörden är inte alltid tydlig. Nordenfors (2010) menar att det kan tolkas olika
beroende på sammanhang. Halldén (2003) påpekar att den stora
tolkningsmöjligheten för barnperspektivet skapar diffusa riktlinjer för dess innebörd.
Det är därför viktigt att politiker och tjänstemän bestämmer och definierar hur
begreppet ska användas. Kylin (2004) menar att barnperspektivet syftar till att verka
för barns bästa men kan likväl komma från vuxnas tolkningar och inte alltid av att
barnen själva medverkat. Cele (2006) anser att vuxna resonerar slentrianmässigt
kring barnperspektivet med tankesätt som att ”alla har vi varit barn”. Följaktligen
leder dessa tankegångar till att vuxna anser sig ha tillräcklig kunskap för hur barn och
unga upplever den byggda miljön.
Gällande barns perspektiv innebär det att barnen själva medverkat, lämnat åsikter
och synpunkter (Kylin, 2004). Barns perspektiv inom planering innefattar deras
upplevelse av den omgivande miljön som vuxna inte kan visualisera efter egna
värderingar och förhållningssätt (Lenninger, 2008). Inom fysisk planering kan barns
perspektiv tillämpas genom att barnen själva får beskriva en plats eller miljö som är
aktuellt för ett planförslag. Med fördel kan båda perspektiven tillämpas när det
kommer till detaljplanering, vilket av dessa som är mest lämpligt avgörs av planens
förutsättningar (Gummesson & Larsson, 2005; Göteborgs stad, 2017).
Det beskrivs att det är nödvändigt att politiker och tjänstemän får kännedom och
förstår vad barn och unga kan tillföra planeringen samt att deras medverkan kan
förbättra kvaliteten på planerna (Boverket, 2000). Cele (2006) exemplifierar dock
att begreppet barns inflytande ofta används i anknytning till samråd vilket blir
vilseledande eftersom barnen endast blir hörda och inte involverade på något annat
sätt. Ett alternativ för att belysa barnens bästa är att utgå från en checklista som
systematiskt redogör för barnperspektivets tillämpning i detaljplaner (Länsstyrelsen,
2009).
2.3

Detaljplanering och barnperspektivet

En detaljplan är en juridisk bindande handling som kommunerna använder för att
reglera användningen av mark- och vattenområden. Kommunerna har planmonopol
vilket betyder att det endast är de som får anta en detaljplan (Boverket, 2014).
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Under samråd ges tillfälle att lämna åsikter och få en insyn i planeringsprocessen
innan ställningstaganden från kommunen är bestämda (Boverket, 2009). Samråd är
ett viktigt steg för att få in barns perspektiv (Länsstyrelsen, 2009). Dessa steg anses
förbättra beslutsunderlaget eftersom samråd kan generera kunskap från
brukargrupper som annars kan utebli. Boverket (2009) beskriver vidare att det är
här som barn och unga ges chans att medverka, vilket kan anses otillräckligt för att
inspirera de yngre. Cele (2006) betonar att det är under samråd som anpassade
metoder är viktigt och att planerarna bör vara medvetna om att det krävs tid och
kunskap för att förstå barnens perspektiv. Detta går i samstämmighet med Nilsson
(2002) som påpekar att befintliga tillvägagångssätt och fackspråk försvårar, inte bara
för barn och unga, men även för vuxna att förstå hela planprocessen.
Boverket (2000) framhäver barnchecklistan som ett hjälpmedel för kommuner att
tydliggöra att ett barnperspektiv finns. Listan utgör en grund för barnens bästa i en
plan (Länsstyrelsen, 2009). Checklistan fungerar som stöd inför beslut som rör barn
och unga och innefattar ofta ja och nej frågor. Besvaras en fråga med ett nej ska det
redogöras vad beslutet grundar sig på (Boverket, 2000). Nordenfors (2010)
upplyser om vikten att analysera beslut som rör barn och unga för att leva upp till
barnens bästa. Emellertid menar Björklid (2007) att barnchecklistan inte kan ersätta
barn och ungas direkta medverkan men är en bra början för att beakta hur barns
intressen förhåller sig till deras rättigheter. Trelleborgs kommun (2016) har
modifierat barnchecklistan och frångått kryssfrågor och ersatt dessa med frågor som
ger utrymme för längre motiverade svar i löpande text. Kommunen menar att
checklistan då fungerar mer som ett analyserande arbetsverktyg.
Barn har synpunkter och intressen inom fler områden än endast lekparker eftersom
de även använder andra delar av staden (Wilks & Rudner, 2013). Genom att lyssna
på barn och unga och låta de vara med och påverka kan det medföra positiva effekter
och forma dem till ambitiösa och engagerade medborgare (Derr & Tarantini, 2016).
Medverkan är viktigt för att skapa demokratiska medborgare. Det är en stor
utmaning att ta hänsyn till allas intressen vilket sätter planerarens etiska värderingar
och synsätt på prov (Johansson & Khakee, 2008). Nordenfors (2010) redogör för
enkätundersökningar utförda av Barnombudsmannen och dessa var riktade till
kommuner och dessa visade att det behövs en förändring från teori till praktik
gällande barnperspektivets tillämpning. Det beskrivs vidare att de flesta kommuner
är medvetna om detta men att det ofta saknas relevant kunskap och riktlinjer.
Länsstyrelsen (2009) menar att en checklista är ett bra verktyg för att synliggöra
barn och ungas perspektiv inom detaljplanering, dessa blir dock allt som oftast
utformade av vuxna utan barns medverkan.
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2.4

Barnens förändrade roll i samhället

1900-talet kom att bli det århundrade då barn och unga kom alltmer att stå i
centrum för samhällsbyggandet (Norlin, 1994). En av de första att engagera sig i
detta var samhällsdebattören Ellen Key som med sin bok, Barnets århundrade, väckte
debatt om hur barnens behov och deras plats i samhället som medborgare måste tas
mer på allvar. Keys dröm var att barn och unga skulle få en starkare samhällsposition
och hon betonade de vuxnas ansvar att införliva visionen (Key, 1900). Rasmusson
(1999) framhäver hur barnens roll som medborgare har förändrats över tid och
pekar på en viktig faktor, socialisationsforskningen. Tidigare ansågs barn vara tomma
kärl som skulle fyllas med kunskap för att förberedas inför vuxenlivet. Idag står det
kompetenta barnet i fokus där forskningen visar att barn bör betraktas som
självständiga individer med förmåga att bilda, fatta och uttrycka åsikter (Rasmusson,
1999). Detta gav upphov till att barn och unga hamnade i ett nytt ljus och sågs
alltmer som egna samhällsaktörer (Rasmusson, 2003) vilket enligt Halldén (2003)
resulterade i att deras förhållande till den fysiska miljön fick ett allt större fokus.
Boverket (2000) tar upp andra aspekter om hur barn och ungas behov har stått i
kontrast till hur samhället har förändrats över tid. Utvecklingen har gått från
jordbrukssamhälle till dagens tjänstesamhälle och detta har inneburit anpassningar
vad gäller levnadsmönster (Boverket, 2000). De strukturella förändringarna på
stadsmiljön kan främst härledas till bilismens införande som kom att påverka barns
säkerhet (Boverket, 2000). Trafikmiljön ska uppfattas som trygg för barn och
förutsättningarna för att kunna röra sig själva utan en vuxnes sällskap bör finnas.
Trafiksäkerhet har stor koppling till rörelsefriheten (Adolfsson & Boberg, 2015).
Barn i trafiktäta miljöer blir högst påverkade vilket kan jämföras med att det en gång
i tiden inte fanns övergångsställen eller trafikljus (Länsstyrelsen, 2009). Detta visar
sammantaget att barn och ungas relation till det fysiska rummet bör ses som
föränderligt (Boverket, 2000).
Cele och van der Burgt (2015) framhäver att barnen i Sverige har en stark
samhällsposition, men att de trots detta sällan inbjuds att deltaga inom den fysiska
planeringen. Lenninger (2008) anser, precis som Cele och van der Burgt (2015), att
det största hindret som måste överkommas är okunskapen från vuxna. Ofta blir barn
och ungas behov och kompetens jämförd i relation till de vuxnas. Det leder till att
deras åsikter hamnar i en underordnad rangordning och deras handlingsutrymme
blir begränsat (Cele & van der Burgt, 2015). Rasmussen (1999) påpekar betydelsen i
att se på barnets ålder och kognitiva förmåga och det innebär att kompetensen inte
ska mätas i förhållande till barnets anpassning till vuxenvärlden. Det är konstaterat
att barn och unga samspelar oavbrutet med den fysiska miljön genom utevistelse, lek
och socialt umgänge (Lenninger, 2008). Socialstyrelsen (2015) förklarar att
kapaciteten av mognad kan innefatta exempelvis att tänka långsiktigt, inneha
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riskmedvetenhet, att hålla flera perspektiv samtidigt samt att kunna väga för- och
nackdelar mot varandra. För att mäta kunskapsdjupet hos barn och unga kan en
taxonomi användas. Biggs (1995) utvecklade modellen Structure of the Observed
Learning Outcome (SOLO) som visar den kognitiva nivån genom att tyda barnens
svar. Hur vuxna uppfattar barn och ungas kompetens är viktigt eftersom det trots
allt är de som sätter ramverket för barns handlingsfrihet (van der Burgt & Cele,
2014). Utvecklingen har visat att barnens förutsättningar i samhället förändrats över
tid. Dels vad gäller vuxnas syn på deras kompetens men även hur den fysiska
omgivningen ständigt skiftar i karaktär. Barns bästa är föränderligt, något som
samhällsplaneringen bör ta i beaktande (Boverket, 2000).
2.5

Shiers delaktighetsstege

Hart (1992) menar att i demokratins mening är det centralt att medborgarna är
involverade och därför är det viktigt att öka möjligheterna för att beakta barns
perspektiv. Genom att låta barn vara med i planeringsprocesser skapas
förutsättningar för att de personligen utvecklas inom ämnet. Deltagandet förmedlar
även en realistisk bild av hur samhällsplanering fungerar i verkligheten (Hart,
1992). Ett analytiskt redskap som används för att mäta barns delaktighet är bland
annat Shiers stege. Denna har utformats med inspiration från Harts delaktighetsstege
(Shier, 2001). Skillnaden på dessa är att Hart (1992) fokuserar på delaktighetens
legitimitet och Shier (2001) på fem olika grader av barns delaktighet (tabell 2).
Tabell 2. Shiers (2001) grad av barns delaktighet.
1.
2.
3.
4.
5.

Barn blir lyssnade till.
Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter.
Barns åsikter och synpunkter beaktas.
Barn involveras i beslutfattande processer.
Barn delar makt och ansvar över
beslutsfattande.

För nivå ett anses det tillräckligt att barnen ges tid och möjlighet att uttrycka sig
inom planeringsfrågor (Shier, 2001). Det överensstämmer med Samuelsson och
Sheridan (2003) som menar att en grundförutsättning för barnens chans till att få
sina åsikter hörda ligger på planerarens ansvar att tillgodose detta. För nivå två är det
viktigt att vuxna ger stöd till barnen, genom anpassade metoder vilket kan leda till
att de vågar uttrycka sig. Många gånger uteblir barnens åsikter av den anledningen
att de inte vågar eller har tidigare erfarenhet av att vuxna inte lyssnar (Shier, 2001).
De kommuner som värdesätter frågor som rör barn och ungas delaktighet ger
förutsättningar till planeraren att arbeta med detta (Lenninger, 2008). Nivå ett och
två ger emellertid inga garantier på att barnens intressen kommer att beaktas. Det är
först vid nivå tre som dessa vägs in i besluten. Hur stor tyngd åsikterna får varierar,
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men det viktiga på den här nivån är att deras intressen uppmärksammas (Shier,
2001). Enligt artiklarna i FN:s barnkonvention bör nivå tre ses som obligatoriskt för
myndigheter och organisationer och en checklista är förenligt med detta (UNICEF,
2009). På nivå fyra är barnen aktivt deltagande i beslutsfattandet och inte bara
rådgivande. Nivå fem innebär att barnen delar makten med vuxna men huruvida
detta är lämpligt är en bedömningsfråga från fall till fall (Shier, 2001).
2.6

Verktyg för integrering av barn och ungas perspektiv
inom planering

Cele (2006) upplyser om vikten att planeraren bör anpassa sina perspektiv och
metoder för att förstå vad som är för barnens bästa. Centralt för barnperspektivets
tillämpning är att det inte bara blir för syns skull som en dekoration utan faktiskt
uppnår sitt egentliga syfte (Cele, 2006). Det finns ett urval av metoder för att
integrera barns perspektiv och barnperspektivet. Huruvida dessa kan tillämpas inom
olika kommuner är resursavgörande då de har varierande förutsättningar (Boverket,
2015).
2.6.1

Skola som arena

Boverket (2000) framhäver vikten av skolans roll för barn och ungas möjlighet till
påverkan inom samhällsplanering. Skollagen (SFS 2010:800) vilar på en grund om
att barn och unga har en del av ett demokratiskt samhälle. Det går att utläsa i
läroplanen för grundskola, förskoleklasser och fritidshem att skolans verksamhet ska
”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som
präglar ett demokratiskt samhälle” (Skolverket, 2011, s. 10). Skolan är en viktig plats
för möten mellan elever och kommun. Det är en stabil och säker miljö där
planeraren når ut till ett stort antal barn och unga (Länsstyrelsen, 2009). I och med
att skolan redan undervisar om ämnen som demokrati och kartografi anses
samhällsplanering passa väl in i undervisningen (Berglund & Nordin, 2010).
Trafikverket har använt skolan som arena och samarbetat med elever när det
kommer till trafiksäkerhet. Det har visats att barnens iakttagelser av den byggda
miljön skiljer sig från vuxnas. Det innebär att ålder spelar in hur människor
uppmärksammar den fysiska strukturen och dess funktion (Boverket, 2000).
2.6.2

Barnkartor i GIS

Barnkartor i geografiskt informationssystem (GIS) används i skolan vars syfte är att
involvera barn i samhällsplaneringen. Berglund och Nordin (2010) har som mål att
det ska vara en barn-, skol- och planeringsvänlig metod för att ta till vara på barnens
åsikter om sin närmiljö. de Laval (2007) framhäver hur dagens samhälle drivs av
teknologi vilket även är ett vanligt sätt för barn och unga att kommunicera och
socialisera sig på. Genom att skapa digitala verktyg inom planering kan detta ge
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förutsättningar för ett ökat intresse av den fysiska miljön (de Laval, 2007). Skolan är
tänk att bidra med lokal under lektionstid och kommunen ansvarar med
projektledare för hantering av datainsamling (Berglund & Nordin, 2010). Planeraren
ska kunna använda sig av metoden när de vill engagera de yngre i planeringen.
Genom att det är tillgängligt via internet skapar det möjlighet för exempelvis skolan
att på eget initiativ använda sig av denna metod.
Metoden innefattar digitala kartor med ritverktyg och eleverna utför arbetet enskilt
på dator, ritar och besvarar frågorna själva. Metoden ger en direkt platsanknytning,
emellertid ger det ingen tydlig information om varför deltagaren trycker och väljer
på ett visst vis. Metoden kompletteras därför med exempelvis intervjuer eller
kortare enkäter för att få en fördjupad förståelse och kunskap av barnens kartor.
Insamlandet av data lagras på samma databas som planerarna använder vilket
förenklar och gör arbetet mer lättillgängligt (Berglund & Nordin, 2010). I Täby
kommun har barn och unga fått chansen att medverka i projektet Plats att växa
genom användning av barnkartor i GIS. Avsikten med projektet var att lyfta fram
deras röster inom stadsplanering på ett konkret sätt (Täby kommun, 2009).
Boverket (2015) påpekar att återkoppling är en betydande del i processen. Det är
viktigt att deltagarna vet vad deras bidrag ska användas till. Detta skapar en viktig
förtroendelänk mellan barnen, planerarna och skolan. Berglund och Nordin (2010)
framhäver hur denna metod kan ligga som grund för en barnkonsekvensanalys.
Barnkartor i GIS är en välanvänd metod och bedöms vara ett tillförlitligt sätt att ta
fasta barns åsikter (Berglund & Nordin, 2010) och anses även lämplig att använda
när det kommer till trafiksäkerhets- och trivselfrågor (Boverket, 2017). För att ta
del av verktyget är kostnaden för ett standardprojekt 45 000 kronor och upp till 401
000 kronor för ett stort projekt (Barnkartor, u.å.). Detta innebär att
planavdelningen måste avsätta resurser vad gäller tid och pengar för ändamålet.
2.6.3

Mentala kartor

Kartan har länge varit ett sätt att förklara och tydliggöra verkligheten och den blir en
symbol av sociala rörelser (Harley, 2009). Kevin Lynch (1960) var en av de första
att analysera människors mentala bilder och använde sig av fem element för att
undersöka det visuella i staden, vilket innebär således att mjuka värden utesluts.
Mentala kartor, även kallat kognitiva kartor, visar på barnens upplevelser och
värderingar av en plats. Metoden innebär att barn exempelvis får i uppgift att rita ut
sitt rörelsemönster mellan hem och skola (Skolverket, 2016). Till skillnad från
vuxna, som ofta ritar en representativ karta från verkligheten, brukar barn rita
utifrån subjektiva erfarenheter. Därför kan barnens kartor agera vägvisare för objekt
och platser som är högt eller lågt värderade. För att analysera utfallet av kartorna
kan nyckelelement identifieras och därigenom synliggörs återkommande faktorer
som barnen gestaltat (Cele, 2008). Även här anses skolan som en lämplig plats att
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utföra metoden på. Detta grundat på faktorer såsom kvantitet av deltagare men även
för att få in åsikter från olika socioekonomiska och etniska bakgrunder (Harju,
2013). Alltför ofta läggs fokus på hur barn klarar av att utföra olika saker på ett
vuxet sätt, som exempelvis om de kan förstå eller rita en karta. Cele (2008) menar
att synsättet blir snedvinklat och problematiskt. Enligt van der Burgt och Cele
(2014) bör fokus istället vara på det som forskningen redan konstaterat, att barn har
en väl utvecklad rumslig förmåga och kompetens vad gäller abstrakt tänkande och
karttydning. Skolverket (2016) säger att barn och ungas medverkan i
samhällsplanering kan med fördel ske med hjälp av mentala kartor. Deras
upplevelser av verkligheten kan ge förutsättningar för att återspegla vad som är
betydelsefullt utifrån deras perspektiv, det vill säga barns perspektiv.
2.6.4

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg som tagits fram för att synliggöra
barnens bästa och realisera barnkonventionen i planeringsprocesser. Beslut, lokala
som regionala, som rör barn och unga ska med hjälp av en BKA försäkra att ett
barnperspektiv finns enligt Sveriges kommuner och Landsting (2018). En
barnchecklista kan ses som en komplettering av en BKA för att beakta barns
intressen (Björklid, 2007). Analysen är till för att pröva och metodiskt redovisa att
hänsyn tagits för barnens bästa. Dessa är lämpliga att använda i samhälls- och
trafikplanering (Länsstyrelsen, 2009). Trafikverket har exempelvis tagit fram ett
värderingsunderlag, Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen, för att
behandla barnperspektivet i sina projekt (Larsson, 2003). Björklid (2007) anser att
genom involverande av barn och unga i arbetet med BKA ger det ökad kunskap om
barnens behov och intressen och därmed lättare att identifiera eventuella
konsekvenser i tid. Länsstyrelsen (2009) framhäver att en BKA inte alltid behöver
göras utan en checklista kan vara tillräckligt. Frågorna i en checklista kan passa såväl
för översiktsplaner som detaljplaner. Göteborgs stad (2017) är i framkant när det
kommer till barnperspektivets tillämpning och har sett behovet av att utveckla
konkreta verktyg och metoder för tjänstemän att använda. Göteborgs
barnkonsekvensanalys har som syfte att upplysa om behov, tillgångar och brister
utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv. Det poängteras även att
analysverktyget är ett levande dokument som ska förändras med tiden och de
erfarenheter och kunskaper som kan tillkomma (Göteborgs stad 2017). Huddinge
kommun (2017) är ett exempel som tillämpat en barnkonsekvensanalys vid
upprättandet av en detaljplan, DP Låset 1 m.fl. De involverade barnen i syfte att ta
deras synpunkter i beaktande inför planförslaget utformning.
Sammantaget visar tidigare forskning det viktiga i att barn och ungas ska ses som en
naturlig del i samhällsplaneringen. Trots att diverse metoder finns tillämpas dessa
inte alltid av planerare och orsaker som tidsbrist eller kostnader kan vara avgörande.
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Detta visar att det finns utrymme för förbättrade arbetsverktyg, med förankring från
barnens medverkan, som är applicerbart inom kommuner oavsett resursmöjligheter.
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3 Metod
3.1

Val av metod

Val av metoder hade som utgångspunkt att identifiera olika värderingar från barn
och ungas perspektiv i den fysiska miljön. Genom att utforma en bedömningsmatris
analyserades materialet som låg till grund för vidare evaluering och utformandet av
en checklista. Checklistan har skapats med en 4-stegs metod:
1. Träffar med barn och unga.
2. Analys med hjälp av bedömningsmatris.
3. Kvalitativ intervju med forskare.
4. Evaluering för framställande av checklista.
Studien utfördes på två olika skolor med barn från fyra olika klasser. Samtliga träffar
var i skolornas lokaler och under ordinarie lektionstid. I studien deltog totalt 49
stycken barn och unga från lågstadiet upp till gymnasiet och träffarna genomfördes
med två veckors mellanrum. Utgångspunkten för grupperna var att dessa skulle ha
variation vad gäller ålder och kön, detta för att få en mångfald av infallsvinklar. För
att tillföra ytterligare perspektiv till studien tillämpades en kvalitativ intervju med en
forskare (figur 1). Fokus under träffarna var att låta barn och unga på ett kreativt och
personligt sätt få möjlighet att uttrycka tankar, åsikter och idéer. Genom
åldersanpassning och varierande uppgifter möjliggjordes ett brett spektrum av deras
upplevelser inom området för samhällsplanering. Följande avsnitt redogör för
respektive tillvägagångssätt.

Figur 1. 4-stegsmetoden för checklistans utformande.
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3.2

Matris

För att analysera och behandla svaren som framkom under träffarna med barnen
utformades en bedömningsmatris. Den utgår från sex olika infallsvinklar inom
detaljplanering och innefattar kategorierna byggnader, närmiljö, stad, region, hälsa
och säkerhet samt kunskap och deltagande (Adolfsson & Boberg, 2015).
Kategorierna bedömdes vara lämpliga för studiens syfte och ämnen som barn och
unga kan relatera till. Matrisens kategorier förklaras nedan:
Byggnader - Berör faktorer som exempelvis funktion, utformning, struktur, höjd
och utbredning. Denna kategori uppmärksammar hur det kan påverka barnen i sin
utemiljö genom exempelvis skuggning, sol och vind.
Närmiljö - Berör grannskapet nära hemmet. Här innefattas faktorer som gatu- och
vägnät samt gårds- och kvartersutformning. Kategorin ser på barn och ungas
förutsättningar för rörelsefrihet i sin närmiljö. Den berör även markbeläggning som
exempelvis om platserna består av asfalt eller gräs.
Stad - Berör ett större område utanför närmiljön. Den innefattar hur stråk och
vägar är sammankopplade för att se på mönster som möjliggör att barn och unga kan
röra sig över större områden. Inom denna kategori berörs även mötesplatser,
grönområden, närhet till service och affärer samt tillgång till sport- och
fritidsaktiviteter. Utformningen av en plats är av betydelse för hur och om den
används och kategorin uppmärksammar förutsättningar för detta.
Region - Berör kollektivtrafik som ger förutsättningar för att självständigt röra sig
längre sträckor och över större områden. Den innefattar faktorer som tillgänglighet,
turtäthet och resvanor.
Hälsa och säkerhet - Kategorin berör barn och ungas upplevelser av platser och
innefattar faktorer som exempelvis trygghetsperspektiv, gatubelysning,
trafiksäkerhet och buller.
Kunskap och deltagande – Denna kategori uppmärksammar barn och ungas
kunskaper och intresse för samhällsplanering. Den innefattar faktorer som
exempelvis metoder för deltagande och inflytande men även deras kompetensnivå.
3.3
3.3.1

Träffar med barn och unga

Låg- och mellanstadiet. Workshop 1: Rit- och skrivaktivitet

I denna workshop deltog sammanlagt nio barn i åldrarna 9-12 år. Det var en relativt
jämn könsfördelning med fem flickor och fyra pojkar. Grupperna delades upp i två
omgångar med lågstadiet och mellanstadiet vid separata tillfällen. Urvalsstrategin på
deltagarna grundade sig i att yngre barn lättare vågar uttrycka tankar och åsikter i
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mindre grupper (Cele, 2006). Det är även grundat i att färre deltagare ger bättre
förutsättningar för en hanterbar överblick samt för att se viktiga detaljer och
sammanhang (Ahrne & Svensson, 2015). Därför gjordes bedömningen att nio barn
kunde bistå studien med tillräcklig data. Detta kommer även vara aktuellt vid
kommande metodbeskrivning för högstadiet.
För att få barnen trygga i mötet under workshopen gavs det tillfälle innan rit- och
skrivaktiviteten att ställa frågor för att upprätta en förtroendefull stämning i gruppen
(Cele, 2006). Rit- och skrivaktiviteten använde mall A (figur 2) vilket utgjorde en
bas för olika kategorier med frågor. Avsikten med frågorna var att få barnen att
kreativt rita eller skriva deras upplevelse av miljön. Mallen tydliggjorde barnens
olika perspektiv inom den fysiska planeringen. Den var utformad med öppna frågor
och anvisningarna till hur uppgiften skulle utföras förklarades muntligt.

Figur 2. Mall A för workshop 1.
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Efter att barnen fyllt i mallen fördes en konversation med gruppen kring
samhällsplanering. Samtalet anpassades efter vad barnen valde att fokusera på och
stödanteckningar togs. Detta gav en djupare inblick i vad som var betydelsefullt eller
inte för barnen. Analysen av barnens teckningar utfördes genom att identifiera
nyckelord och återkommande termer. Genom att urskilja dessa placerades de in i
bedömningsmatrisens olika kategorier. Anteckningarna från samtalet utgjorde en
komplettering till mall A. Därigenom tydliggjordes tyngdpunkten för barnens
tankar, åsikter och idéer om den fysiska planeringen på ett mer konkret vis.
3.3.2

Låg- och mellanstadiet. Workshop 2: Mentala kartor och
diskussionsforum

Den andra träffen med barnen var två veckor efter den första. Workshop 2 innebar
en aktivitet där barnen ombads rita egna kartor över sin väg från hemmet till skolan.
Till skillnad från vuxna som ofta ritar objektiva kartor ritar barn det som brukar
kallas för mentala kartor eller kognitiva kartor. Cele (2008) menar att barn kan
genom kartritning ge uttryck för värderingar vad gäller objekt, platser och
erfarenheter. Kartan blir en avspegling av deras upplevelse av verkligheten.
Valentine (1997) tydliggör hur barnens rumsliga kompetens är grundat utifrån deras
erfarenheter från den fysiska miljön. Eftersom studiens syftar till att få in barnens
värderingar ansågs därför metoden med att använda mentala kartor lämplig.
Analysen av de mentala kartorna bestod av två steg. Vid första steget identifierades
antalet ritade nyckelelement och urvalet av dessa grundades i vad som framgick i
ritningarna. Nyckelelementen sammanställdes i en tabell och summerades ihop. Vid
andra steget kategoriserades poängen in i bedömningsmatrisen. Detta gav svar på
barnens högt eller lågt värderade element. Efter att barnen ritat sina kartor ombads
de berätta hur de tänkte kring sina ritningar. Ytterligare frågor som ställdes
baserades på en sammanställning av workshop 1, därav kan vissa frågor uppfattas
som ledande. Barnen fick svara på följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur ser din/er drömskolgård ut? Vad innehåller den?
På vilket sätt tycker du/ni möten om samhällsplanering med barn ska vara?
På vilket sätt tror du/ni det går att bygga så att barn och unga känner sig
mer trygga nära trafik?
Varför tycker du/ni att parker och grönområden är viktiga?
Hur ser din/er drömstad ut? Vad innehåller den? Vilka bor där?

Det fanns två syften med att ställa dessa frågor, dels som en komplettering från
workshop 1 där mer utvecklande kvalitativa svar efterfrågades för att få en djupare
förståelse för barnens värderingar av miljön. Det var även i syfte att tydliggöra
barnens kognitiva nivå. Med hjälp av Biggs (1995) SOLO taxonomi kunde barnens
svar ge indikation på kunskapsdjupet och deras grad av mognad tydliggjordes.
Genom att lyssna på vad barnen sa och hur de kunde relatera till samhällsplanering
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samt hur sammanhängande de pratade kunde olika kunskapsnivåer tolkas. Det var
inte i syfte att kategorisera hur pass duktiga barnen var eller inte. Det var för att
kunna visa vilken kompetensnivå barn redan har i ung ålder. Biggs (1995) SOLO
taxonomi delas upp i fem nivåer (tabell 3).
Tabell 3. Biggs (1995) SOLO taxonomi.
Kunskapsdjup
Ej mätbar kunskap,
inkompetens

Nivå
1. Pre-strukturell

Ytkunskap

2. Uni-strukturell

Ytkunskap

3. Multi-strukturell

Djup kunskap – kopplade
idéer

4. Relationell

Konceptuell kunskap –
utökade idéer

5. Utvidgad abstrakt nivå

3.3.3

Bedömningskriterier
Barnet har ännu inte förstått
frågan och ämnet, behöver
hjälp för att börja svara.
Utspridd och orelevant fakta.
Svaret innebär en relevant idé
men barnet arbetar utifrån en
aspekt.
Svaret innebär flera relevanta
idéer och mer fakta men
integrerar dem inte i ett
sammanhang.
Svaret har integrerat fakta och
idéer så att de bildar en
meningsfull och länkad
struktur, visar på ett tydligt
sammanhang.
Svaret har tagit med det
centrala i fakta och relaterat
detta till ett större och djupare
sammanhang. Det innebär att
jämförelser och värderingar
görs men även att paralleller
och slutsatser dras.

Högstadiet. Workshop 1: Enkätundersökning

I denna kategori deltog sammanlagt fem barn i åldrarna 13-15 år. Vid första träffen
var det viktigt att etablera en trovärdig kontakt genom att samtala med gruppen
innan de fick fylla i enkätundersökningen. Detta för att skapa en tryggare och mer
avslappnad miljö och för att introducera eleverna inför ämnet och workshopens
syfte, vilket kan generera till att ungdomarna svarar mer engagerat (Patel &
Davidson, 2011). Cele (2008) framhäver hur tonåringar kan vara hämmade i att
uttrycka sina åsikter, vilket är vanligt förekommande för deras ålder. Frågorna till
enkäten (bilaga A) utformades utifrån bedömningsmatrisens kategorier. Hill (2006)
anser att det är viktigt att formulera frågor på ett intressant sätt för att ungdomar ska
vara engagerade till att svara. Majoriteten av frågorna utgick från en likertskala.
Detta för att frågorna på ett effektivt och lättförståeligt sätt skulle kunna besvaras
(Ejlertsson, 2014). Genom att enkäten medvetet inte fokuserade på ja och nej frågor
gavs möjligheten till nyanserade åsiktsgrader. Graderingen bestod av fem olika
skalor i textform vilka var, enormt viktigt, mycket viktigt, ganska viktigt, inte så viktigt
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och inte alls viktigt. Denna form valdes för att undvika missförståelse som lätt kan
uppstå om numrering används (Ejlertsson, 2014). Vid analysen av svaren
sammanställdes samtliga enkäter utifrån en poänggradering. Den utgick från 1-5 där
”inte alls så viktigt” skattades med 1 poäng och vidare upp till ”enormt viktigt” som gav 5
poäng. En summering av poängen visade vilka kategorier inom bedömningsmatrisen
som skattades högt eller lågt.
3.3.4

Högstadiet. Workshop 2: Mentala kartor och diskussionsforum

Vid andra workshopen ombads ungdomarna att rita en karta över deras drömstad.
Cele (2008) anser att äldre barn har en ökad kunskap i att rita kartor, dock bör det
tas i beaktande att de kan bli mer hämmade i sina uttryck och vara rädda för att rita
fult eller felaktigt. Ritövningar ses som en klassisk metod för vuxna att använda sig
utav för att ta reda på vad barn och unga tänker och tycker om särskilda platser
(Cele, 2006). Som ovan nämnt gick uppgiften ut på att rita sin drömstad och inga
fler riktlinjer gavs. Genom att de fick rita fritt gavs möjlighet till kreativitet och
framhäva det subjektivt viktiga. Analysen av kartorna utfördes på samma sätt som
vid workshop 2 för låg- och mellanstadiet.
Efter att eleverna ritat fördes ett diskussionsforum. Detta för att fånga in mer
utvecklande tankar och åsikter. Valet att ha diskussionen efter ungdomarna ritat var i
syfte att inte låta detta påverka deras individuella kartor. Hedin och Martin (1996)
framhäver hur diskussioner är lämpliga för att få en bredare och mer nyanserad bild
av ungas åsikter. Följande frågor låg till grund för diskussionsforumet:
1. Om ni gick på samråd, på vilket sätt skulle ni vilja ge er åsikt eller påverka?
2. Vilka är de fem viktigaste faktorerna för en attraktiv miljö för dig?
3. Nämn tre saker som du tycker är bra att tänka på vid den fysiska planeringen?
4. Välj tre områden som bör förbättras i en miljö du vistas i?
5. Vad krävs det av kommunen för att du ska vilja delta med tankar, åsikter och
idéer?
Diskussionsforumet analyserades genom att identifiera nyckelord. Dessa
kategoriserades in i olika teman med hjälp av bedömningsmatrisen.
3.3.5

Gymnasiet. Träff 1: Enkätundersökning

I denna kategori deltog sammanlagt 35 ungdomar i åldrarna 15-18 år. För att bistå
studien med mer kvantitativ data utfördes enkätundersökningen på ett större antal
elever än tidigare grupper. Samma enkät användes för gymnasiet som för högstadiet
och svaren analyserades på samma sätt som i workshop 1 för högstadiet. Innan
enkäterna delades ut förklarades syftet med studien samt vad resultatet skulle
användas till, detta för att ungdomarna skulle förstå sin roll och deltagandets avsikt.
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Det förtydligades även att deltagandet var frivilligt och helt anonymt. Efter
genomgången delades enkäterna ut och frågorna besvarades individuellt.
3.3.6

Gymnasiet. Träff 2: Fördjupad enkätundersökning

Här ombads en mindre grupp att delta och utfallet blev totalt sju elever, dessa hade
även närvarat vid första träffen. Motiveringen med ett mindre urval elever var
densamma som för barngrupperna i låg-, mellan- och högstadiet. Det vill säga att få
hanterbart data relaterat till studiens omfång (Ahrne & Svensson, 2015). Denna
enkät vidareutvecklades från den första för att få ett mer djupt och nyanserat
underlag till studien. Enkäten bestod av öppna frågor där ungdomarna ombads att
skriva ner sina svar (bilaga B). Svaren från denna träff analyserades med hjälp av att
identifiera nyckelord och återkommande termer. Detta gav svar på högt eller lågt
värderade kategorier inom bedömningsmatrisen.
Tyngdpunkten i studien var att genom lämpliga metoder tydliggöra barn och ungas
värderingar i miljön. För att bistå undersökningen med ett ytterligare perspektiv
utfördes en kvalitativ intervju.
3.4

Kvalitativ intervju

Innan en kvalitativ intervju krävs det förkunskaper, dels i genomförandet av
intervjun dels inom ämnesområdet (Eklund, 2012). Förberedelser innan intervjun
föregicks därför av en genomgång av för studien relevant material av Cele. Genom
att identifiera faktorer i forskningen som var väsentligt för studien utformades
därefter semistrukturerade intervjufrågor. Övergripande berörde frågorna barn och
ungas medverkan inom den fysiska planeringen men även förekomsten av lämpliga
metoder och verktyg.
Sofia Cele är docent och universitetslektor i kulturgeografi på Uppsala Universitetet.
Hennes forskning har sin tyngdpunkt inom kritisk stads- och kulturgeografi med
särskilt intresse för barns geografiska planering. Intervjun ägde rum på hennes
arbetsplats i lokalerna på Ekonomikum i Uppsala. Valet av att använda Cele som
informant grundades i hennes erfarenhet och omfattande forskning inom ämnet för
barn i den fysiska planeringen. Hon har totalt 38 stycken publikationer som
innefattar bland annat artiklar, rapporter och böcker. Därför gjordes bedömningen
att hennes kunskap var adekvat för att bistå studien med tillräckligt
informationsvärde. Cele gav tillåtelse till att bli ljudinspelad under intervjun och det
var en fördel i flera avseenden. Dels gav det utrymme till att fokusera helt på vad
intervjupersonen berättar om men även senare i analysfasen. Eklund (2012) påpekar
att det är viktigt att dokumentera kvalitativa intervjuer eftersom mycket information
annars kan gå förlorad. Strategin under intervjun var att fånga in fördjupade och nya
perspektiv inom ämnet för barns medverkan i den fysiska planeringen.
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Att analysera intervjun innebar att systematisera och hantera data bestående av ord.
Att transkribera hela ljudinspelade intervjun ansågs inte vara nödvändigt. Strategin
för att kategorisera data byggde på att identifiera relevanta teman, kopplingar och
beskrivningar som framkom. Celes svar användes i resultatskapitlet i syfte att
kontrastera, jämföra och förklara resultatet från studien med barnen och övrig
teoribildning. Detta skapade en mer nyanserad bild av resultatet med tonvikt på
erfarenhet och kunskap från forskarvärlden. I analysavsnittet användes
meningskoncentrering vilket enligt Kvale (1997) är användbart för att göra en
kvalitativ intervju mer koncis i löptext. Det innebar att informantens egna ord
presenterades kortfattat men utan att dess ursprungliga betydelse fråntas.
3.5

Utformandet av checklistan

Utformandet av checklistan grundades i resultaten som framkom från träffarna med
barnen. Varje träff har resulterat i ett underlag i form av tabeller och figurer utifrån
bedömningsmatrisen. Samtliga resultat från dessa har viktats samman med hjälp av
poängvärden. Graderingen utgick från “högt” som gav 5 poäng, “måttligt” som gav 3
poäng, “lågt” som gav 1 poäng och “inte värderat” 0 poäng. Detta för att få ett mätbart
resultat av vilka kategorier som barnen värderade högst.
Med hjälp av nyckelorden från workshop 1 med låg- och mellanstadiet samt träff 2
med gymnasiet kunde frågorna till checklistan specificeras mer konkret. Resultatet
från studien var vägledande för utformningen av checklistan och samtliga frågor
utgår från vad som var viktigt för barnen inom den fysiska planeringen. Deras
synpunkter, åsikter och perspektiv synliggörs och ligger därmed till grund för
frågorna i checklistan. För att ge ytterligare ett perspektiv till checklistan adderades
delar från den kvalitativa intervjun.
I avsikt att kvalitetssäkra checklistan genomgick den en granskning av tre stycken
planarkitekter med flerårig erfarenhet och en forskare. Med synpunkter från dessa
reviderades listan till sitt slutgiltiga resultat.
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4 Resultat
4.1

Låg och mellanstadiet. Workshop 1: Rit- och
skrivaktivitet

“Hus får inte se fula ut, det blir läskigt då” (flicka, 9 år) var ett uttalande som framkom
under träffen. Inom bedömningsmatrisen för kategorin byggnader hade barnen åsikter
om att det var viktigt att dessa skulle hålla en god standard då förfallna hus ofta
upplevs som otrygga. “Det är viktigt att vi får ha kvar gräsmattor att spela fotboll på, bygg
inte överallt” (flicka, 10 år), uttalandet visar att friytor i närmiljön är viktigt för
barnens rörelsefrihet. Det relaterar till detaljplanering och förtätningsaspekter där
barnen ansåg att det var bra att bygga höga hus för att bespara markåtgången och inte
bygga mer än nödvändigt på grönytor. Ett barn sa att “det är inte bra för djurarter att
det byggs på jordbruksmark” (pojke, 11 år), vilket tyder på att de är medvetna om att
miljön blir påverkad av bebyggelse. Resonemang om hur placeringen av byggnader
och dess funktion påverkar uppstod. Resultatet från workshop 1 kan utläsas i tabell
4.
”Bättre att bygga höga hus och inte på jordbruksmark ” – pojke, 9 år.
Tabell 4. Identifiering av nyckelord.
Kategori
Byggnader

Nyckelord
Bygga högre och tätare.
God standard exteriört.
Funktion och placering.
Lekplatser.
Umgängesytor.
Mindre asfalt.
Mer gräs.
Sport- och fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafik.
Medvetna om otrygga miljöer.
Dålig belysning.
Bilar kör för fort.
Vara med och påverka, bestämma och ge idéer.
Vuxna bestämmer för mycket.
Prata med barnen för att veta vad de vill.
Bättre information skulle öka deltagandet.
Informationslappar.

Närmiljö

Stad
Region
Hälsa och säkerhet
Kunskap och deltagande

I kategorin för närmiljö var det tydligt att barnen var mån om att det ska finnas ytor
att leka på i sin närhet till hemmet. Flertalet skrev att asfalt som beläggning är alltför
dominerande och mer gräsmattor och grönområden var önskvärt. Aktivitetsstyrda
platser var inte det primära även om lekplatser nämndes, fokus låg istället på
utformningen av miljön.
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Inom kategorin för stad var barnens rörelsefrihet högt värderad och åsikter som att
“det är för långt att gå till affären själv” (pojke, 11 år) framkom. Samtliga barn både
ritade och diskuterade vilka grundläggande faktorer som krävdes i deras miljö för att
deras rörelsefrihet skulle främjas. Gångavstånd mellan olika platser med ett väl
sammankopplat gång- och cykelnät var önskvärt, “det ska vara lätt att cykla mellan
platser” (flicka, 10 år). Närhet till sport- och fritidsaktiviteter och handelsverksamhet
lyftes fram av alla barnen som viktigt. Resonemang kring bilfria zoner uppstod och
barnen menade att fler områden borde stängas av för biltrafik. I figur 3 syns det hur
bilismen påverkar barnen genom att framhäva bilar som dåligt och övergångsställen
som förslag på förbättring. Majoriteten ansåg att det var gång- och cykeltrafik som
skulle vara den främsta prioriteringen i en stad. Barnen menade att parker var bra
områden att umgås på, både med familj och vänner. Det ansågs vara bra neutrala
mötesplatser i det offentliga rummet. Jämförelser med stadsparken i Uppsala kom
upp, en plats som flertalet barn besökt och de pratade om att det fanns mycket att
göra där för alla. Bland annat att parken har mycket gräs, fina blommor,
glasskiosker, lekplats men framförallt att det var en plats att samlas utomhus på. All
planering måste inte innebära aktivitetsstyrda platser utan “att bara kunna vara på ett
ställe med familjen, lägga ut en filt i gräset och ha picknick är roligt” (flicka 9 år) visar hur
de värdesätter det enkla i att umgås.
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Figur 3. Teckning från workshop 1, ritad av pojke 9 år. Barnet har uttryckt att den gillar
sportaktivitetsområden. Det visar även att bilar inte är uppskattat och relaterat till det föreslås övergångsställen
som förbättringar.

Inom kategorin för region uppmärksammade flertalet barn, både i ritningar, skrift
och tal, det viktiga i tillgänglig kollektivtrafik för att främja deras rörelsefrihet.
Många hade erfarenheter av att åka med buss och tåg. Övriga saker som kom fram
var deras medvetenhet om otrygghet, “det är läskigt när det är mörkt och man går ensam”
(pojke 12 år) var ett uttalande som framkom. Många ansåg att det skulle bli mindre
läskigt om det fanns mer gatubelysning men även om det rörde sig mer människor
eller poliser på platsen. Att planera för god belysning och bättre trafiksäkerhet i
form av hastighetssänkningar och farthinder var önskvärt. Barnen visade tydligt i sina
ritningar att de uppskattade övergångsställen.
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Inom kategorin kunskap och deltagande fanns det en stor entusiasm i att få vara med
att påverka i samhällsplaneringen. Detta visades både skriftligt och muntligt och
generellt ansåg barnen att vuxna bestämmer för mycket och att deras åsikter blev
åsidosatta. De var inte medvetna om deras rättigheter enligt barnkonventionen
(UNICEF, 2009) eller att PBL (SFS 2010:900) likställer deras medverkan med en
vuxen. Bättre information kring deras möjlighet att få vara med och påverka
efterfrågades. Barnen ställde sig undrande till varför inte informationen om
exempelvis samråd nådde skolans lokaler. De menade att enkla medel som lappar på
skolans anslagstavlor skulle vara en kanal ut för att nå deras åldersgrupp.
”Talk to the kids” - pojke, 12 år.
4.2

Låg- och mellanstadiet. Workshop 2: Mentala kartor
och diskussionsforum

Barnen hade i workshop 2 fått rita sin väg från hemmet till skolan. Genom att
identifiera nyckelelement synliggjordes ett mönster på vad barnen anser är viktigt i
deras miljö och resultatet av de mentala kartorna sammanställdes i tabell 5.
Skillnader som uppmärksammades var att barnen i lågstadiet ritade sina kartor
utifrån ett sidoperspektiv vilket är vanligt bland yngre barn. I mellanstadiet ritade
alla barn utifrån ett fågelperspektiv med en identifierbar struktur som visar att deras
kognitiva nivå är mer utvecklad (Rasmussen, 1999). Samband kunde utläsas genom
att barnen markerade ut namn på platser vilket indikerade på ett helhetsperspektiv
av den rumsliga uppfattningen. Alla barn hade flertalet objekt utritade och
dominerande av dessa var hus och vägar. Det egna hemmet var tydligt markerat
samt övriga bostadshus eller byggnader var vanligt förekommande. Tydligast kunde
vägnätet utläsas med gång- och cykelvägar och övergångsställen. Barnen visade på
rumslig uppfattning och hur olika objekt stod i relation till varandra. På större delen
av kartorna ritades stora parkeringsytor och bilar ut på ett tydligt sätt, det visar att
barnen uppmärksammar bilismens avtryck i miljön. Flertalet barn märkte ut objekt
som var subjektivt betydelsefulla eller anmärkningsvärda som ”fina träd” och ”lång
trottoar” (pojke 12 år). Diverse komplementbyggnader ritades ut som exempelvis
sophus och tvättstuga, det visar att barnen är medvetna kring byggnaders funktioner
utöver bostäder (figur 4).
”Inte bilar nära skolan” – pojke, 9 år.
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Figur 4. Teckning från workshop 2. Mental karta ritad av flicka 11 år. På ritningen syns det en tydlig struktur
på hur objekt förhåller sig till varandra. Väl utritat vägnät och övergångsställen.

Utifrån samtalen med barnen gjordes bedömningen att samtliga barn hade nivå 4
eller 5 på Biggs (1995) SOLO taxonomi vilket indikerar på en djup eller konceptuell
kunskap. Barnen i lågstadiet hade förmågan att bilda ett meningsfullt sammanhang i
sitt resonemang med tydligt länkad struktur vilket är förenligt med nivå 4. På
mellanstadiet visade barnen på förmågan att utveckla resonemangen i ett större och
djupare sammanhang där även paralleller och slutsatser gjordes. Detta visar på
kunskapsnivå 5. Den samlade bedömningen blev således att även yngre barn besitter
väl utvecklad kompetens att diskutera och analysera samhällsplanering. Det som
tydligt framkom under diskussionsforumet var barnens syn på bevarandevärden. De
ansåg att allt inte handlade om vad som skulle byggas, utan att det likväl var viktigt
att bevara betydelsefulla platser. Exempel som kom fram var hur mindre kullar
kunde användas för pulkaåkning eller hur skogsdungar fungerar som lekområden.
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Tabell 5. Identifiering och summering av nyckelelement.
Kön

Uppifrån (U)
Sidoperspektiv (S)

Garage

Hem

Bostad

Skola

Vägar/
övergångsställen

Affär

Grönområde

Lekplats

Parkering

Kollektivtrafik

Bil

Övrigt

1 Flicka
2 Pojke
3 Flicka

U
U
S

-

1
1
1

1
1
-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

1
1
-

1
1

1
1
1

4 Pojke
5 Flicka
6 Pojke
7 Pojke
8 Flicka

S
U
U
S
S

1
-

1
1
1
1

1
1
1
-

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
-

-

1
1
1
1

-

1
1
1

9 Flicka
Antal ritade
nyckelelement

S
4 st. U
5 st. S

1

1
8

5

7

1
9

6

1
2

0

1
7

2

1
7

Sophus
Tvättstuga
Förskola
Polishus
Farthinder
-
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Resultatet av nyckelelementen kategoriserades sedan in i bedömningsmatrisen.
Detta skapade ett resultat med värderingar från de mentala kartorna på ett konkret
och tydligt sätt (tabell 6). Utfallet blev således att byggnader, stad samt hälsa och
säkerhet blev mycket högt värderat.
Tabell 6. Värdering av nyckelelement från mentala kartor.
Kategori
Byggnader
Närmiljö

Stad
Region

Hälsa och säkerhet
Kunskap och deltagande

4.3

Värdering av nyckelelement
Mycket högt värderat.
Hemmet samt övriga byggnader och dess
placering fanns utritat i samtliga kartor.
Högt värderat.
Funktioner som finns i närmiljön är ett
återkommande element beroende på
bostadsområde.
Mycket högt värderat.
Stråk och sammankopplade vägnät var tydligt
ritade.
Lågt värderat.
Kollektivtrafiken uppmärksammades under
samtalet enbart av barn som hade detta som
färdsätt till skolan.
Mycket högt värderat.
Ritade övergångsställen och farthinder visar hur
barnen prioriterar deras säkerhet i trafiken.
Högt värderat.
Kartorna visar på att barnen har en hög
kompetens att gestalta sin miljö.

Högstadiet och gymnasiet. Sammanslagning av
enkätundersökning 1

Alla frågor i enkäten besvarades av samtliga barn. Genom att värdera svaren
tydliggjordes vilka kategorier som blev högt eller lågt skattade (tabell 7). Resultatet
visade att majoriteten av barnen känner sig otrygga när de vistas utomhus på
kvällstid. Detta berodde exempelvis på dålig belysning men även på avsaknad av
människor. Kopplat till trygghet fanns frågan ”tror du att det är möjligt att planera för en
tryggare och säkrare miljö” där flertalet ansåg att det var möjligt. Frågorna som berör
kategorin byggnader visade på att det är viktigt hur dessa är utformade samt att de är
mån om den byggda miljön.
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Tabell 7. Högstadiet och gymnasiets värdering.
Kategori
Byggnader
Närmiljö
Stad
Region
Hälsa och säkerhet
Kunskap och deltagande

Värdering
Måttligt.
Lågt.
Högt.
Högt.
Måttligt.
Måttligt.

Majoriteten använder sig av buss- och tågförbindelser och svaren visade att
kollektivtrafiken och möjligheterna till att kunna röra sig till och från kommunen
och hemmet på egen hand var enormt viktigt (figur 5). Det visar att förutsättningar
för rörelsefrihet är betydelsefullt.
Är det viktigt för dig att på egen hand kunna röra dig mellan platser
utan hjälp av någon vuxen (tex. med gång, cykel, buss eller tåg)?
30
25
20
15
10
5
0
Enormt viktigt

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Inte alls viktigt

Figur 5. Sammanslagning av högstadiets och gymnasiets resultat för fråga 16. Lodrät axel visar antal svarande.

För att få indikation om ungas kunskaper inom samhällsplanering fanns tre frågor
med om detta i enkäten (bilaga A). Detalj- och översiktsplan visade sig vara okända
begrepp för flertalet av de svarande. Däremot fanns intresset för att medverka och
påverka inom planering vilket var relativt lika besvarat från alla (figur 6).
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Är det viktigt för att kunna få möjlighet till att påverka, tycka till och
lämna åsikter om hur miljön byggs och utformas?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Enormt viktigt

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Inte alls viktigt

Figur 6. Sammanslagning av högstadiets och gymnasiets resultat för fråga 22. Lodrät axel visar antal svarande.

Sista frågan ”Om kommunen bjöd in till ett möte som handlade om att de ville ha dina åsikter
och idéer inför ett planerat byggprojekt, skulle du då vilja delta? Motivera varför.”, och
svaren visade att de flesta inte ville delta eftersom vuxna ändå inte skulle lyssna eller
ta dem på allvar.
”Jag skulle vilja delta, men det känns inte som att de skulle lyssna på vad vi hade att säga.
Auktoriteter tenderar att göra som de vill ändå” – flicka, 18 år.
”Jag tror att barn ser det från ett annat perspektiv än vad vuxna gör” – flicka, 16 år.
4.4

Högstadiet. Workshop 2: Mentala kartor och
diskussionsforum

Analysen av de mentala kartorna utfördes genom att identifiera återkommande
nyckelelement i ritningarna vilket tydliggjorde vad som var viktigt för dem i en
drömstad (tabell 8). Resultatet visade olika platser som parker, skog och även
blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Samtliga ritade sin drömstad likt
konceptet för blandstad.
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Tabell 8: Identifiering av nyckelelement.
Karta/kön

Torg

Hem

Bostadshus

Skola

Vägar/
övergångsställen

Affärer
och
service

Grönområden

Sport och
fritid

Parkering

Kollektivtrafik

Bilar

Övrigt

1 Flicka

1

-

-

1

1

1

-

1

1

1

-

2 Pojke

1

1

-

-

1

1

1

1

-

1

-

Mötesplats
centralt
Fontän vid
mötesplats

3 Flicka
4 Pojke
5 Pojke
Antal ritade
nyckelelement

1
1
1
5

1

1
1
2

1
2

1
1
4

1
1
1
5

1

1
1
4

1

1
1
4

0
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Förskola
Polishus

Det visade sig genom gestaltning av byggnader med blandade funktioner såsom
affärer och andra aktiviteter i en varierande miljö. Flertalet ritningar innehöll ett
torg med fontän (figur 7).

Figur 7. Teckning från workshop 2 med högstadiet, gestaltning av drömstaden, ritad av pojke 14 år. På kartan
är det tydligt med bebyggelse av blandade funktioner, likt blandstadskonceptet. En central mötesplats i form av
ett torg finns utritat samt närhet till bussförbindelser och tåg.

Under diskussionsforumet framkom det att skog var mindre viktigt medan parker
och grönområden med plats för aktiviteter att umgås på var önskvärt. Aspekter som
lyftes fram var närhet till både fritid- och sportaktiviteter för att enkelt kunna utöva
en aktiv livsstil. Gällande gång- och cykelvägar ansågs det vara positivt med
trafikseparering. Detta ansågs skapa en tryggare miljö att röra sig i. Ungdomarna var
tydliga med att utformning av mötesplatser var avgörande för huruvida de skulle
bruka dessa eller inte. Faktorer som exempelvis promenadvägar, aktivitetspark eller
bänkar att sitta på var önskvärt. En av kartorna utmärkte sig från mängden och
visade att drömstaden till viss del skulle vara segregerad (figur 8). Kartan samlade
alla “normala personer” centralt tillsammans med närhet till skola, park och service. I
utkanten samlas “där alla rika bor” och ännu längre bort “där alla konstiga bor”. Detta
visar hur barn uppmärksammar skillnader i socioekonomisk status och olikheter i
mänskligt beteende.
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Figur 8. Teckning från workshop 2 med högstadiet, gestaltning av drömstaden, ritad av pojke 14 år.

Vidare visade resultatet att tillgång till kollektivtrafik var ytterst viktigt. Det uppgavs
främja ungdomarnas möjlighet till självständigt rörelsemönster. I sammanhanget
uppkom åsikter om det positiva med att kunna studera i en närliggande stad men
fortfarande bo kvar hemma, något som kan komma att bli aktuellt för flertalet när
de börjar i gymnasiet. Dock var turtätheten i vissa orter mindre bra och en
förbättring av detta skulle öka deras möjligheter till att röra sig mer fritt. Resultatet
av nyckelelementen kategoriserades sedan in i bedömningsmatrisen. Detta skapade
ett resultat med värderingar från de mentala kartorna på ett konkret och tydligt sätt
(tabell 9).
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Tabell 9. Värdering av nyckelelement från mentala kartor.
Kategori
Byggnader

Värdering av nyckelement
Mycket högt värderat.
Byggnadernas olika funktioner och placering
väl beskrivna.
Mycket högt värderat.
Gator, torg och vägnät väl beskrivna.
Lågt värderat.
Bilar och parkeringar förekommer nästintill
inte.
Lågt värderat.
Hänvisning till det egna bostadsområdet saknas
helt.
Högt värderat.
Kartorna visar på hög kompetens att gestalta
sin miljö.
Högt värderat.

Stad
Hälsa och säkerhet
Närmiljö
Kunskap och deltagande
Region

När det kommer till kunskap och deltagande inom samhällsplanering framgick det att
det kan vara svårt för speciellt unga att förstå och därmed delta i processen.
Generellt var intresset för att delta och påverka i planeringssammanhang lågt i
högstadiet till skillnad från gymnasiet. Detta förklarades bero på att ungdomarna
inte anser sig ha tillräcklig kunskap kring hur processerna går tillväga. De hade svårt
att tro att vuxna skulle lyssna eller bry sig om deras åsikter eller tankar. Vad som
skulle krävas för att de skulle vilja delta uppgavs vara bland annat applikationer eller
enkäter via webben.
4.5

Gymnasiet. Träff 2: Fördjupad enkätundersökning

Vid andra träffen genomfördes den fördjupade enkätundersökningen som bestod av
öppna frågor. Ungdomarna fick ge sina åsikter inom samhällsplanering och en av
frågorna riktade sig till hur de såg på medverkan och inflytande. Svaren som inkom
var av blandade åsikter som “om barnen medverkar på samma sätt som vuxna så kommer de
att känna att de har ansvar” (pojke, 18 år) och “många skulle komma med bra svar medan
många andra skulle larva sig bara” (flicka 18 år). Inom kategorin för stad tydde svaren
på att tillgång och närhet till mötesplatser såsom parker, torg, grönområden och
andra platser att umgås på var av betydelse (tabell 10). Platsens utformning var
väsentligt för hur eller om de används. Det var även viktigt för det sociala umgänget
att det ska finnas offentliga platser att tillgå. Resultatet visade även på att närhet till
träd och grönska var önskvärt.
”I min drömstad finns det mycket grönt och fina parker” – flicka, 18 år.
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Tabell 10. Resultat från den fördjupade enkätundersökningen.
Kategori
Byggnader

Nyckelord
Bygga för alla.
Bygga fler bostäder.
Öppna områden.
Aktiviteter.
Vägar.
Nedskräpning.
Fler soptunnor.
Folk i rörelse.
Parker och grönområden.
Sittplatser.
Närhet.
Service.
Träd och grönska.
Kusten.
Buss- och tågförbindelser.
Tät bebyggelse.
Belysning.
Trygghet.
Farthinder.
Smalare vägar.
Ansvarskänsla.
Öppet för alla.
Skolan som mötesplats.
Brev, enkäter.
Beakta åsikter.
Återkoppling = tillit.
Barn och unga är framtiden.
Barns perspektiv.

Närmiljö

Stad

Region
Hälsa och säkerhet

Kunskap och deltagande

Något som framkom även här var att en blandstad med olika funktioner och
aktiviteter föredras. En pojke 17 år svarade “närhet till allt och många bostadsområden,
många butiker och parker, det blir hemtrevligt”. Flertalet skrev att en mångfald av butiker
och service frambringar rörelse av människor och ansågs skapa en tryggare miljö.
Förslag som gavs för att öka tryggheten var exempelvis tätare bebyggelse, farthinder
och mer belysning. En flicka 18 år skrev “om hus byggs nära varandra bildas ett område
som känns tryggt”.
”Öppna områden där det inte finns små gömmor där brott kan ske osynligt. Därför vore öppna
platser som grönytor vara bra” – flicka, 17 år.
Generella uppfattningar inom kategorin kunskap och deltagande var att de inte känner
sig hörda eller tagna på allvar av vuxna. Om metoderna skulle anpassas mer för
unga, exempelvis via applikationer, enkäter eller via skolan kunde de tänka sig att
delta. Svaren tydde på att om de skulle välja att delta var återkoppling en viktig del i
det hela för att skapa förtroende för planerare. Värt att lyfta fram var att nästan alla
ungdomar tyckte att det var viktigt att få sin röst hörd och beredas möjlighet att
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påverka. Majoriteten av deltagarna skulle vilja delta i ett samråd om kommunen
visade intresse för barn och unga.
”Vilken plats det sker på spelar ingen roll, dock under vilka former det anordnas. Det är viktigt
att de tar vara på mina åsikter och på så vis får jag en tydlig uppföljning. Då kan jag lättare
lita på min kommun och det skapar en tryggare miljö för mig” – pojke, 18 år.
4.6

Analys av resultat

Studien tydliggör att yngre barn har en förmåga att yttra sig om mer i sin omgivning
än bara lekplatser och glasskiosker. Det går i samstämmighet med Länsstyrelsen
(2007) som menar att barn är experter på sin närmiljö och att det är viktigt att
lyssna på deras åsikter. De bör därför ses som självständiga individer kapabla nog att
uttrycka relevanta synpunkter inom samhällsplanering (Rasmusson, 1999), något
som denna studie uppmärksammat. Vidare har det även visat koppling till nivå tre på
Shiers (2001) stege, vilket enligt UNICEF (2009) bör ses som obligatoriskt eftersom
det är på den här delen av stegen som barn och ungas åsikter beaktas. Studien har
även visat att barn och ungas synpunkter vägts in i besluten för formuleringarna av
frågorna till checklistan vilket är förenligt med nivå tre. Genom tillämpningen av
Biggs (1995) SOLO taxonomi kunde deras förmåga att uttala sig, förstå frågor och
som i detta fall, även rita kartor, tydliggöra deras kunskapsnivå. Barnens mentala
kartor över sin skolväg visade att deras geografiska uppfattning även är grundat i
personliga upplevelser. Det går i samsyn med forskaren S. Cele (personlig
kommunikation, 13 april 2018) som menar att mentala kartor är en bra metod att
använda sig utav för att fånga barnens subjektiva känslor av omgivningen samt för att
se var barnen fäster sin trygghet i när det kommer till utemiljön.
En gemensam nämnare som uppmärksammades, oavsett åldersgrupp, var deras
fokus på trafiksäkerhet. Framstående i trafikfrågorna var att bilarna kör för fort,
önskemål uppkom om farthinder och trafikseparering. Majoriteten av barnen
reagerade på att det fanns dåligt med säkra gång- och cykelvägar och att bilarna
prioriteras mer än nödvändigt. Detta visar hur medvetna de är om trafikfrågor vilket
uppmärksammats av både Länsstyrelsen (2009) och Boverket (2000) som menar att
bilismen gör avtryck på barn och unga. Det framkom även att mjuka värden var
viktiga såsom trygghetsaspekter. Dessa var kopplade till liv och rörelse, bra
gatubelysning och öppna ytor med god sikt. Många kände sig otrygga under kvällstid
och kommentarer som framkom var bland annat “mörkrädd, känner mig förföljd”
(flicka, 18 år), “det är oerhört vanligt för tjejer framförallt att känna sig otrygga” (flicka 17
år) och “på kvällarna går jag nästan aldrig ut eftersom det känns otryggt” (pojke, 17 år).
Många ansåg att flera områden saknade människor och andra aktiviteter, vilket de
upplevde som öde och otryggt under kvällstid. Förslag som framkom var exempelvis
att anlägga fler verksamheter kring stationsområdet vilket kunde öka
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trygghetskänslan, detta då det skulle frambringa mer liv och rörelse på platsen.
Samtalen med barnen från högstadiet och de mentala kartorna över drömstaden visar
tydligt att konceptet för blandstad föredras, dels för ökad service och urval men
även för trygghetsaspekten. Det går i samsyn med Länsstyrelsen (2007) som
framhäver att blandade funktioner som bostäder, parker och service skapar variation
som leder till att människor i olika åldrar vistas på området och som i sin tur skapar
trygghet.
”Om man bygger hus nära varandra så bildas det områden som man kan känna sig trygg i.
Mycket belysning och nära till buss är bra” – pojke, 12 år.
Studien visade att närhet till grönområden var viktigt för barn i alla åldrar. Hur de
var utformade och vad som fanns på platsen var avgörande för användningen. Detta
överensstämmer med Boverket (2015) som menar att utformningen och platsens
kvalitet har betydelse för att locka barn och unga till att vara där. Lieberg (1992)
påpekar att det offentliga rummet och platserna där unga väljer att umgås skapar
viktiga sociala möten mellan dem. Enligt forskaren S. Cele (personlig
kommunikation, 13 april 2018) är det även viktigt ur fler aspekter som påpekar att
en allt ökande trångboddhet skapar behov hos barn och unga att ha tillgång till platser
“där de bara kan vara”. Att planera för närhet, både till bostadsområden,
kollektivtrafik och service ansågs vara ett sätt för att öka rörelsefriheten, speciellt för
de äldre barnen. Men för de yngre barnen blev detta en viktig aspekt för att kunna
röra sig mellan områden utan en vuxens sällskap. Det var viktigt att det ska finnas
goda förutsättningar för att kunna aktivera sig eller studera på annan ort. Barn och
unga är en stor grupp som reser kollektivt, speciellt i mindre samhällen där många
studerar eller aktiverar sig på en annan ort (Johansson & Siotis, 2009). Tillgänglig
kollektivtrafik ger goda förutsättningar för att barn och unga ska se det som ett
självklart färdmedel. Och detta i sin tur leder vidare till förbättrade miljöaspekter
(Johansson & Siotis, 2009).
Gällande bevarandevärden var det tydligt i resultatet att detta var viktigt för barnen.
Deras åsikter om att exempelvis inte bygga på “den där roliga kullen som vi åker pulka
på” (flicka, 9 år) eller “i skogsdungen där vi brukar leka kurragömma” (flicka, 9 år), visar
hur betydelsefullt det är att se till det befintliga i miljön. Forskaren S. Cele
(personlig kommunikation, 13 april 2018) menade, precis som barnen, att all
planering inte måste utgöras av aktivitetsstyrda platser utan kan likväl handla om
bevarande. Det innebär att det som redan finns i miljön även är en viktig aspekt att
ta i beaktande vid detaljplanering.
Resultatet visade att barn och unga inte är en homogen grupp som tycker lika om
allt. Det framgick även att de inte bara håller sig till områden skapade för dem utan
rör sig och brukar alla platser i sin omgivning. Adolfsson och Boberg (2015) pekar
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på att det är här utmaningen ligger för planeraren, att kunna skapa helhetsmiljöer
som tar barns bästa i beaktande.
4.7

Checklistan – Från barn till plan

Det sista momentet i 4-stegsmetoden (figur 1) innebar en sammanställning av
gruppernas värderingar, vilket gav ett skiftande resultat beroende på åldersgrupp
(figur 9).
Låg- och mellanstadiet

3

KUNSKAP OCH DELTAGANDE

1

BYGGNADER

Gymnasiet

3
3
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5

Figur 9. Sammanställning av barn och ungas värderingar. Maxvärdet är fem.
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Figur 10. Lodrät axel visar maxvärde utifrån den totala sammanställningen av studiens resultat.
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För att få en överskådlig bild med material till att vidare utarbeta checklistan
utfördes en sammanslagning av gruppernas resultat (figur 10). Det sammantagna
resultatet visar att kategorin för byggnader, stad och hälsa och säkerhet är mycket högt
värderade. Detta blev vägledande för utformningen av frågorna med en rangordning
där det som värderats högst kommer först i ordning på checklistan. Den kvalitativa
intervjun tillförde ytterligare underlag för formulering av frågorna. För att kunna
tillämpa checklistan inom detaljplanering måste frågeställningarna vara relevanta för
ändamålet (Adolfsson & Boberg, 2015). En redogörelse för respektive fråga visas
nedan med tillhörande motiveringar.
1. Vilket sätt tar planförslaget barn och ungas utemiljö i
beaktande vad gäller byggnaders placering?
Resultatet visade att denna kategori skattades högst av barn och unga. Frågan
innefattar exempelvis förhållanden som sol, skuggning och hårda vindar samt
hur detta kan påverka barnen i sin utemiljö. Samstämmigt med barnens
åsikter framkom det i den kvalitativa intervjun att byggnaders plats och
utformning har en stor påverkan på hur miljön upplevs. En aspekt är hur
förtätning i städer inverkar på barnens rörelsefrihet (S. Cele, personlig
kommunikation, 13 april 2018).
2. Berör planförslaget några bevarandevärden som kan vara
särskilt betydelsefulla för barn och unga?
Det framgick av studien att barn och unga likväl ser det viktiga i att inte
planera bort områden de brukar. Exempelvis lekytor i skogsdungar eller
kullar som används till pulkaåkning. Frågan innefattar även möjligheten för
planeraren att motivera hur det kan kompenseras på annan plats om det inte
är möjligt att bevara i planförslaget. Forskaren S. Cele (personlig
kommunikation, 13 april 2018) lyfter fram det viktiga i att all planering inte
måste utgå från aktivitetsstyrda funktioner när det kommer till att tillgodose
barns behov. Det kan likväl vara viktigt att se på vad de värdesätter i
bevarandesyfte och ta hänsyn till detta.
3. Hur tar planförslaget hänsyn till barn och ungas rörelsefrihet?
Frågan är kopplad till hur barn och unga ska kunna förflytta sig utan vuxens
sällskap mellan platser som exempelvis skola, hem, service och aktiviteter.
Det innefattar även faktorer som hur vägnät och stråk är sammankopplade
samt hur barriärer uppmärksammas och hur dessa kan överbryggas. Det var
en mycket viktig kategori för barn och unga eftersom det avgjorde hur
självständiga de hade möjlighet att vara i sin miljö.
4. Ger planförslaget förutsättningar för närrekreation i form av
mötesplatser, fritidsaktiviteter och parkmark där barn och unga
kan umgås, leka och samspela?
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Studien visade att efterfrågan på mötesplatser av blandad karaktär var stor.
Genom att besvara denna fråga kan det motiveras var detta kan ske. Det ger
även utrymme för planeraren att redogöra utifall omkringliggande områden
kan erbjuda detta, om det inte regleras i planen. Forskaren S. Cele
(personlig kommunikation, 13 april 2018) framhäver hur friytor blir allt mer
viktiga eftersom många barn och unga bor trångt. Därför har de ett behov av
att få komma ut och vara i en egen sfär där de bara kan vara ifred.
5. Hur kan planförslaget, efter rådande förutsättningar, utformas
för att skapa en tryggare utemiljö för barn och unga?
Frågan kan behandla trygghetsaspekter som går att detaljplanera för.
Exempelvis utformningen av gaturum, centrumändamål i bottenvåning,
fasadytor och fri sikt. Studien visade att barn och unga är högst medvetna om
hur den byggda miljön kan påverka deras upplevda trygghet. Majoriteten av
dem framhävde hur otrygga de kände sig, särskilt under kvällstid. Detta visar
hur viktigt det är att planera för miljöer där barn och unga känner sig trygga.
6. Kan barn och ungas tillgänglighet till kollektivtrafik belysas
inom relevant kapitel i planbeskrivningen?
Detta syftar till att tydliggöra avstånd till tåg- och bussförbindelser. Med
relevant kapitel menas det att denna fråga kan innefattas av det ordinarie
kapitlet för kollektivtrafik. Detaljplanen kan inte reglera för antalet
hållplatser men det är viktigt att kartlägga tillgängligheten. Barn och unga
besitter inte samma möjlighet som vuxna att på egen hand röra sig mellan
platser. Studien visade att barnen var mån en om god
kollektivtrafikförsörjning.
7. Har barn och unga givits åldersanpassad möjlighet att delta
och lämna åsikter?
Studien visade att barn och unga är motiverade till att ge ett
brukarperspektiv inom detaljplaneprocesser. Förslag som togs upp för
genomförande var exempelvis gåturer, skolbesök med workshops, mentala
kartor och enkätundersökningar. Frågan är relevant för vidare utveckling av
barn och ungas medverkan inom samhällsplaneringen. S. Cele (personlig
kommunikation, 13 april 2018) menar att få in barns perspektiv i
planeringen inte behöver vara komplicerat. Det kan räcka med enkla
metoder som låter barnen kreativt få uttrycka synpunkter. Viktigt är att
planeraren i förväg vet hur hen ska behandla informationen som
framkommer så att syftet uppnås.
8. Tillåter planförslaget en varierad bebyggelseutveckling, sett i
ett större perspektiv, avseende funktion och skala?
Den här frågan berör inte alla detaljplaner utan tillämpas vid relevans.
Emellertid var detta en högt skattad kategori i studien som innefattar
faktorer som blandstadskonceptet. Barnen efterfrågade variation och närhet
när det kom till service, handel, bostäder och rekreationsområden.
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Checklistan ska fungera som ett flexibelt arbetsverktyg inom detaljplaneprocesser.
Eventuellt kan inte alla frågor besvaras i planförslaget utan utgör en grund för att
uppmärksamma barnperspektivet. Eftersom barns behov är föränderliga, inte bara
nu utan även i tid, kan planeraren uppmärksamma eventuella luckor som kan
uppkomma och komplettera frågorna i checklistan. Den har som syfte att tydliggöra
och synliggöra hur barnperspektivet tagits i beaktande i planförslaget.
Frågeställningarna ger utrymme för motiveringar av planområdets förutsättningar
att ta hänsyn till barn och ungas perspektiv. Checklistan har genomgått en
granskning för att säkerställa dess kvalitet. Sammanlagt fick tre tjänstemän med
flerårig erfarenhet av detaljplanering samt en forskare kontrollera frågorna.
Granskningen var en betydande del i processen för framställandet av checklistan.
Erfarenhetsgrundad kompetens från kontrollgruppen var viktigt för att få stöd för
dess tillämplighet inom detaljplaneprocesser. Revideringar gjordes efter inkomna
synpunkter och resultatet blev således, Checklistan - Från barn till plan (figur 11).
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Från barn till plan – checklista till detaljplanering
Barns behov är föränderliga och inte givna en gång för alla.

1. Vilket sätt tar planförslaget barn och ungas utemiljö i beaktande vad gäller byggnaders
placering?
Detta kan innefatta exempelvis förhållanden som sol, skuggning och hårda vindar.

2. Berör planförslaget några bevarandevärden som kan vara särskilt betydelsefulla för barn och
unga?
Exempelvis lekytor i skogsdungar eller kullar som används till pulkaåkning. Om detta planeras bort, kan det
kompenseras på annan plats?

3. Hur tar planförslaget hänsyn till barn och ungas rörelsefrihet?
Frågan är kopplad till hur barn och unga ska kunna förflytta sig utan vuxens sällskap mellan platser som
exempelvis skola, hem, service och aktiviteter. Innefattar faktorer som hur vägnät och stråk är
sammankopplade men även hur barriärer uppmärksammas och hur dessa kan överbryggas.

4. Ger planförslaget förutsättningar för närrekreation i form av mötesplatser, fritidsaktiviteter
och parkmark där barn och unga kan umgås, leka och samspela?
Om detta inte regleras i planen kan omkringliggande områden erbjuda detta?

5. Hur kan planförslaget, efter rådande förutsättningar, utformas för att skapa en tryggare
utemiljö för barn och unga?
Innefattar hur planen kan behandla trygghetsaspekter som går att planera för. Exempelvis gaturum,
centrumändamål i bottenvåning, fasadytor, fri sikt.

6. Kan barn och ungas tillgänglighet till kollektivtrafik belysas inom relevant kapitel i
planbeskrivningen?
Detta syftar till att tydliggöra avstånd till tåg- och bussförbindelser. En viktig del att belysa då barn och unga
inte besitter samma möjlighet som vuxna att på egen hand röra sig mellan platser.

7. Har barn och unga givits åldersanpassad möjlighet att delta och lämna åsikter?
Exempelvis genom gåturer, skolbesök med workshops, mentala kartor, enkätundersökning eller annat?
Möjlighet till medskapande kan stärka identitetskänslan och ge en starkare förankring för platsen/området.

8. Tillåter planförslaget en varierad bebyggelseutveckling, sett i ett större perspektiv, avseende
funktion och skala?
Denna fråga berör inte alla detaljplaner utan tillämpas vid relevans. Innefattar faktorer som
blandstadskonceptet.

Figur 11. Checklistan – Från barn till plan.
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5 Diskussion
Studien har behandlat hur en checklista för barnperspektivets tillämpning inom
detaljplanering kan utformas tillsammans med av barn och unga.
Litteraturöversikten konstaterade att deras medverkan bör ses en självklar del inom
samhällsplanering. Resultatet tydliggjorde vilka kategorier barnen skattade högt
eller lågt i den fysiska miljön. Sammantaget utgörs studien av faktiska
ställningstaganden och yttranden, direkt från barnen. Det är dessvärre här kedjan
bryts från att vara barns perspektiv till att istället utgöra ett barnperspektiv. Trots
att checklistan har förankring i direktkontakt med barn och unga blir det ett
ofrånkomligt avstånd när den övergår till att fungera som ett arbetsverktyg för
detaljplaneprocesser. Det innebär svar utifrån planerarens tolkning av
barnperspektivet eftersom barnens aktiva deltagande kommer att utebli. Studiens
upplägg undermineras delvis eftersom att fokus har varit på barn och ungas direkta
medverkan. Samtidigt är barnens roll inom samhällsplanering en relativt ny
företeelse för många kommuner och det återstår en del arbete med att integrera det
i arbetsprocessen (Barnombudsmannen, 2007). Arbetet med att tillämpa barns
perspektiv och barnperspektivet är en process som parallellt bör ses som lika viktiga
(Länsstyrelsen, 2009). Det innebär att det ena inte måste utesluta det andra.
Boverket (2000) menar att självklart bör barnens direkta medverkan eftersträvas,
emellertid har många kommuner inte den möjligheten, varken vad gäller tid eller
kostnad. Där utgör checklistan som tagits fram i studien en viktig pusselbit eftersom
den är utformad för att kunna tillämpas oavsett resurser eller kommunstorlek. Det
är konstaterat att en mycket viktig del inom detaljplanering är att förankra barnens
roll och att uppmärksamma deras behov (Boverket, 2000). En checklista kan
underlätta arbetet med detta och utgöra en separat del i planförslaget.
Checklistan utformades med öppna frågor för att ge planeraren möjlighet till
motiverande och förklarande svar. Vanligtvis är checklistor uppbyggda med
konkreta svarsalternativ som ja och nej (Länsstyrelsen, 2007). Detta kan ses som ett
mer tidseffektivt sätt att tillämpa barnperspektivet samt att svaren blir tydliga och
konkreta. Motiveringen att frångå detta koncept på svarsalternativ grundas i att olika
planer har olika förutsättningar. Öppna frågor skapar större möjlighet för planeraren
att redogöra för detta, även om svaret trots allt betyder ett nej. Det innebär även att
det finns stora utrymmen för tolkningsmöjligheter i frågorna, något som då kan
variera mellan olika planerare. Emellertid bör de ses som professionella i sin
yrkesroll med kompetens att svara relevant. I studien framgick det tydligt att barnen
upplevde sig åsidosatta vad gäller deras medverkan inom samhällsplanering. De gav
egna förslag på lämpligt anpassade former för deltagande. Metoder som lyftes fram
var bland annat enkäter, workshops, informationslappar i skolan eller tekniska
verktyg. Detta visar att det inte behöver tillämpas komplicerade metoder. Som ett
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första steg kan checklistan hjälpa till att tydliggöra barnperspektivet inom
detaljplanering. Men för att få till en autentisk medverkan kan planeringsprocessen
med fördel kompletteras med andra metoder. En av dessa kan vara målgrupps- och
åldersanpassade samråd. Enligt Boverket (2009) ska samrådet utformas och
framställas på ett sådant sätt att alla förstår och Länsstyrelsen (2009) menar att det är
ett viktigt steg där barnens åsikter kan komma in i tid. Emellertid framhäver
forskaren S. Cele (personlig kommunikation, 13 april 2018) att samråd är
problematiska i sin nuvarande form och kan upplevas som är förlegade och
metodmässigt olämpliga. Barnen i studien såg skolan som en lämplig arena för att
möta planerare, emellertid handlar det inte bara om att hitta den rätta platsen att
mötas på. Det är lika viktigt enligt forskaren S. Cele (personlig kommunikation, 13
april 2018) att använda lämpliga metoder för att tolka barnens synpunkter. Om
detta inte behandlas rätt kan utfallet bli negativt och projektet bara anses samla
demokratipoäng.
I studien framkom att majoriteten av barnen inte upplevde sig hörda av de vuxna.
De hade svårt att tro att de skulle bli tagna på allvar om de deltog eller kom med
synpunkter. Deras åsikter pekar på en beklaglig bild av oss vuxna vilket borde ge
upphov till viss självrannsakning. Emellertid är det inte upp till den enskilde
planeraren att tillförskaffa sig rätt kunskap inom området, det bör delvis
tillförskrivas arbetsgivaren då de har ansvar att vidareutbilda sin personal. Dock
kvarstår det faktum att en samhällsplanerare bör redan i sin utbildning på universitet
eller högskola få rätt kunskap inom sin yrkeskategori. Vi hävdar att utbildningar
inom samhällsplanering bör se på ämnesområdet för barn i den fysiska planeringen
som ett självklart inslag.
5.1

Metoddiskussion

För att samla in barn och ungas synpunkter till studien krävdes flera olika metoder,
detta för att anpassa träffarna efter barnens kognitiva nivå. Det kan diskuteras
huruvida träffarna fick optimalt utslag genom att enbart vara i inomhus när den
fysiska planeringen har fokus på utomhusmiljön. Barnen fick visualisera i sitt eget
medvetande och trots att de är väldigt fantasifulla kan workshops inomhus bli
mindre spontana vad gäller uttryck och åsikter (Boverket, 2000). Världen ”berättas
upp” istället för att barnen befinner sig mitt i den. Forskning visar att gåturer med
barn är ett effektivt sätt för att samla in verklighetsförankrade åsikter (Larsson &
Jalakas, 2008). Detta eftersom barn får uppleva miljön där och då vilket ger
utrymme för mer oreflekterade synpunkter, något som enligt Cele (2007) förklaras
vara positivt. Om studien hade haft större omfattning i tid hade den med fördel
kunnat kompletteras med gåturer. Emellertid anses de valda metoderna vara
effektiva vid en mindre studie som denna. Det kan även vara värt att ta i beaktande
att personer i grupp kan ha en tendens att indirekt påverka varandra. Vissa barn kan
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också vara blyga och inte våga tycka olika än andra i gruppen. Men att dela på barnen
och utföra workshops enskilt var inte ett alternativ då syftet med studien går lite
förlorat. Tanken var att få till träffar med barngrupper som hade förutsättningar till
kreativa samtal och aktiviteter, något som också uppnåddes. Det fanns en risk med
att studien inte skulle få in relevant data från barnen för att utforma checklistan. Det
hade kunnat framkomma faktorer som detaljplanen inte har möjlighet att påverka,
exempelvis lekplatser eller önskemål om gräsmattor, eftersom det regleras i
genomförandeskedet.
Det kan även diskuteras huruvida vi är kompetenta nog för att utföra och analysera
utfallet av studien. Det är en välkänd problematik att mjuka värden är svåra att mäta
(Göteborgs stad, 2017). För frågan är när, vad och på vilket sätt det ska utföras på
bästa sätt? Denna studie tog fasta på att avgränsningen måste vara överskådlig och
genomförbar inom tidsramen. Vi har ingen utbildning inom barnpedagogik vilket
kan ifrågasättas när vi haft direktkontakt med barn och unga samt analyserat och
utfört studien. Hur kan vi veta att valet av metoder och upplägget på studien var det
rätta? Svaret på detta är inte entydigt. Säkerligen finns det andra lämpliga
tillvägagångssätt. Den här studien behandlade ett större åldersspann av barn och
unga vilket medförde att flertalet metoder tillämpades efter deras kognitiva nivå.
För att resultatet skulle mynna ut i en gemensam nämnare, checklistan, krävdes en
bedömningsmatris som skulle passa alla metoder. Processen blev komplex och
omfattande att genomföra. Eventuellt kunde en begränsad ålderskategori på barn
gett ett liknande slutresultat. Skillnader uppmärksammades i resultaten från de olika
träffarna, huruvida dessa avvikelser var avgörande för kvaliteten på checklistan är
inte klarlagt.
För att tillförskaffa oss lämplig kompetens att analysera data, grundades metoderna i
tidigare forskning som använt liknande tillvägagångssätt. Det finns alltid en risk när
exempelvis teckningar och mentala kartor ska tolkas. Hur vet vi att det barnen ritat
tolkas korrekt av oss? För att minska risken för detta var samtalen med barnen
viktiga. De kunde även i tal förklara hur de tänkte och menade med det som de
ritade. Det leder vidare till valet av att mäta barnens kunskapsdjup med hjälp av
Biggs (1995) SOLO taxonomi. Det kan diskuteras huruvida resultatet blir helt
tillförlitligt med tanke på att det analyserades utifrån samtalen. Eftersom det var
flera barn som pratade samtidigt kan eventuellt en viss felmarginal finnas.
Studien framhäver det viktiga i att uppmärksamma barnens individuella synpunkter.
Dock blir resultatet som utformade checklistan en sammanslagning av vad
majoriteten värderade högt. Det innebär således att checklistan inte tar direkt
hänsyn till minoriteten. Motiveringen till detta var att det innebar en avvägning
mellan olika ställningstaganden från barnen och denna studie hade fokus på att få
fram majoritetens åsikter. Utfallet av träffarna med barnen blir inte vattentätt, men
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måste det vara det? Kan en checklista vara av tillräcklig god kvalitet ändå? Vårt
ställningstagande är, att det kan den.
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6 Slutsats
Studien har visat hur målgrupps- och åldersanpassade metoder ger förutsättningar
för barn och unga, utifrån deras kognitiva förmåga, förmedla vilka funktioner och
kvaliteter de värdesätter i sin miljö. Det är konstaterat att deras synpunkter kan
kopplas ihop med vad som kan regleras i en detaljplan vilket visar att
samhällsplanering inte enbart är en fråga för vuxna.
Studien har visat att det är möjligt att utforma en checklista med hjälp av barn och
unga. Barnens röster var vägledande för hela studien och vad de värderar högt i den
fysiska miljön har varit det primära att lyfta fram. Att checklistan från barn till plan
ska kunna tillämpas som ett arbetsverktyg inom detaljplaneprocesser har bekräftats
genom en kvalitetsgranskning.
6.1

Vidare forskning

Checklistan Från barn till plan är ett steg i rätt riktning för att ta barns bästa i
beaktande vid detaljplanering. Men som nämnt i studien efterfrågas även lämpliga
former för åldersanpassade samråd och dess tillhörande rutiner vad gäller
kungörelse. Vidare forskning för lämpliga tillvägagångssätt för detta vore önskvärt.
En annan viktig faktor i sammanhanget är att utforma rutiner för uppföljning. Detta
för att kvalitetssäkra att syftet med barnperspektivets tillämpning blivit uppnått.
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Bilaga B. Fördjupad enkätundersökning

Ungas åsikter om samhällsplanering
Enkäten vänder sig till ungdomar på gymnasiet. Syftet är att undersöka och kartlägga ungas
åsikter inom samhällsplanering. Era svar behandlas anonymt och kommer vara en del av
studien till vårt examensarbete på Högskolan i Gävle.
Om du har några frågor kring enkäten eller vill få mer information om examensarbetet
kontakta oss.
Vänliga hälsningar,
Shabnam Alinazari & Catrin Alvinder

________________________________________________________________________
1. På vilket sätt tror du man kan bygga/planera för en tryggare miljö?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Om kommunen sa att de skulle vilja ha DIN åsikt om planeringen av den byggda miljön,
under vilka former och på vilken plats bör detta då ske enligt dig? Motivera.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Om du fick beskriva din drömstad, vilka är dom viktigaste faktorerna för dig? Vad
innehåller den?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B1

4. Nämn tre saker som är bra med din kommun vad gäller den byggda miljön?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Ge exempel på förbättringar som kan göras i den utomhusmiljö du vistas i?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Tror du att den fysiska planeringen* skulle se annorlunda ut om kommunen gav barn och
unga större möjlighet till inflytande och medverkan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

* Fysisk planering syftar till att avgöra hur mark- och vattenområden ska användas, dvs. samhällsplanering.

Tack för Ditt engagemang och medverkan!
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