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FöRoRd 

Vi som dagligen arbetar med planering av barns och ungdomars utemiljöer, inte minst i skolor 
och förskolor, ser att en allt tuffare konkurrens om marken i allt tätare städer har gjort att det inte 
längre är självklart att våra barn ska ha tillgång till ändamålsenliga utemiljöer. Även om vi vet att 
det skulle betyda mycket positivt för deras hälsa och utveckling.

Vi har också kunnat notera att argumenten för anläggning av goda utemiljöer väger ganska 
lätt när de ställs mot kraven på kostnadstäckning och lönsamhet vid både nyexploatering och vid 
förtätning i befintliga miljöer.

Samtidigt möts vi ofta av önskemål dels om mer kunskap kring behov och användning av 
utemiljöer, dels om mer argument för de »mjuka« värdena i samhällsplaneringen. Önskemålen 
når oss både från planerare i olika funktioner och på olika nivåer och från beslutsfattande poli-
tiker. Vår stora frustration har blivit att kunskapen och argumentationen för en mer balanserad 
planering finns, men den är inte stadfäst och den når inte ut.

Denna problematik var i centrum på Skolhusgruppens konferens Konkurrensen om marken 
i Sollentuna den 21–22 november 2013. Konferensen arrangerades i samarbete med Arkus och 
Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Den lockade åttiotalet planerare, arki-
tekter, skolledare, företagare och entreprenörer, som alla bidrog till att lyfta frågan.  Engagemanget 
för att bevara, säkerställa och vidareutveckla skolgården och förskolegården som arena för lek, 
lärande och utveckling var påtagligt. Deltagarna uppmanade konferensledningen att jobba vidare 
med frågan, uppvakta regeringen och sprida kunskap. 

Som ett gensvar på dessa uppmaningar publicerar vi den här antologin. Textbidragen är 
alla bearbetade utifrån de inspel som gjordes under konferensdagarna. Antologin är avsedd att 
 fungera som kunskaps- och inspirationsskrift samt argumentsamling. Varje författare är själv 
ansvarig för innehållet i sitt kapitel.

Parallellt har regeringen gett Boverket i uppdrag att tillsammans med Movium ta fram en 
vägledning om planering, utformning, skötsel och förvaltning av barns och ungas utemiljöer, 
med särskilt fokus på förskolegårdar och skolgårdar. Vägledningen ska tas fram under 2014 och 
projektet slutredovisas för regeringen den 27 februari 2015. Därmed kan ytterligare steg tas på 
vägen för att acceptera och säkerställa utemiljön som resurs för barns och ungas bildning och 
allsidiga utveckling.

Denna skrift finns fritt tillgänglig för nedladdning från www.skolhusgruppen.se tillsammans 
med ytterligare material från konferensen, program och pdf-utgåvor av de olika presentationerna 
(för er som tycker att skriften innehåller för litet bilder). Där finns också konferensdeltagarnas 
personliga tips och önskemål i ämnet ställda till ansvariga ministrar.

Tack till Suzanne de Laval, som har som redaktör för denna antologi lagt ner ett stort arbete på 
att sammanställa detta material. Tack också till Arkus för bidraget till produktionskostnaderna.

Stockholm i maj 2014

Lars Lindstaf
Skolhusgruppen
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På en dynamisk skolgård som aldrig blir färdig kunde tillslut trädhus byggas i de 
aspar man planterat som ungträd trettio år tidigare. när utemiljön blir en del av 
lärandet blir den också en del av skolans och elevernas identitet. Coombes School, 
Wokingham, england.
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Hur kan noll kvadrat 
kallas tillräckligt stort?

SUzanne de LavaL, arkitekt SaR/MSa och doktor i arkitektur, verk
sam i eget företag arkitekturanalys sthlm aB. arbetar med forskning och 
utredningar, utvärdering och analys av den byggda miljön och frågor kring 
allmänhetens medverkan i planeringsprocesser, samråd och dialog.
 
PetteR åkeRBLoM, landskapsarkitekt LaR/MSa och doktor i landskaps
planering. Universitetslektor på SLU Ultuna, samt koordinator på Movium 
– SLU:s tankesmedja för hållbar utveckling. Petter åkerblom leder Moviums 
engagemang i det regeringsuppdrag som Boverket fått att tillsammans med 
Movium ta fram en vägledning för planering, utformning och förvaltning av 
förskolegårdar och skolgårdar.

När man tänker på skolan, tänker man ofta på korridorer och klassrum. Men skolans landskap är 
givetvis mer än korridorer och klassrum. Skolans landskap finns långt utanför skolhusväggarna. 
Det finns i barnens landskap, stadens landskap och landskapskonventionens landskap. Den Euro-
peiska landskapskonventionen är något relativt nytt för Sveriges del, den trädde i kraft 2011. Den 
är en vision som erkänner landskapet som en viktig del av människors livskvalitet överallt. Den 
vill uppfylla allmänhetens önskan att kunna glädja sig åt mångfalden av landskap, och erbjuder 
ett nytt förhållningssätt till skydd, förvaltning och planering av alla typer av landskap i Europa. 
Konventionen omfattar inte bara nationalparker och »orörd natur«, utan även parkeringsplatser, 
rivningstomter och skolgårdar, hur fula skolgårdar som helst. Landskapskonventionen under-
stryker att landskap är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I alla slags landskap, 
urbana eller utanför stadens hank och stör, möts olika värden och tillgångar – kulturella, ekolo-
giska, estetiska, sociala och ekonomiska. Inte minst i skolgårdsperspektivet är det uppenbart att 
det finns olika vägval att göra för hur landskapet kan nyttjas och utvecklas. Det behövs därför 
ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets 
värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. 

Skolan som ett skeende
Ett landskap är något som ständigt förändras. Att se landskapet som något statiskt och »färdigt« 
är därför inte trovärdigt. Kulturgeografen Torsten Hägerstrand menar att »landskapet är ett ske-
ende iscensatt av människa och natur«. Sol, vind och vatten påverkar landskapets utveckling, 
men människan kan forma landskapet efter sina behov – odling, handel, boende. Allting föränd-
ras och omformas därför i samspelet mellan människa och natur. Borde inte skolan gå in för det? 
Vad kan bättre än skolgården fungera som arena och experimentplats för detta? Varje skolgård 
borde vara ett levande landskapslaboratorium, en modell för hållbart nyttjande av naturresurser. 
Både den fysiska miljön och verksamheten i skolan och förskolan borde vara en inspiration och 
kunskapskälla för de många unga individer som befinner sig där.

200 000 lärare, 2 miljoner elever
En stor del av befolkningen vistas och verkar varje dag i skolan och förskolan. Räknar man in alla 
föräldrar så är det riktigt många som är beroende av hur dessa miljöer fungerar och utvecklas. 
Hur trasig och trist miljön än är så är det här barns och ungas natursyn och miljösyn utvecklas, 
eftersom man tillbringar så stor del av sin vakna tid i dessa miljöer.

Skolgården är en fysisk plats, alla har vi våra uppfattningar om detta slags platser. Den lärare 
som är ovan att använda skolgården i undervisningen börjar inte göra det heller per automatik. 
Förutom fysiska förutsättningar handlar det om lärarens attityder till skolgårdens roll och funk-
tion. Genom att bearbeta attityder kan vi väcka nyfikenhet för utemiljöns möjligheter. Att invol-
vera lärare och elever i förändringsprocesser är ett viktigt medel för att väcka denna nyfikenhet. 
Liksom att skapa lokala, stödjande strukturer som stöttar med idéer, material och den kompetens 
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som saknas i skolan. Olika former för delaktighet är ett viktigt medel för att förankra skolgården 
som pedagogisk resurs, och hur idéer omsätts i handling. Som arkitekt och planerare bör man 
oftare redan i tidiga skeden involvera skolan (vuxna och barn) och de som förvaltar miljön, så att 
man kan sätta gemensamma mål när förändringsprocesser startar. 

Skolans uppdrag – att främja lärandet
Det är vi planerare som kan argumentera för ett landskapsperspektiv på lärandet. Det är vi som kan 
skapa fysiska och sociala förutsättningar för att utveckla skolgårdar och förskolegårdar som pedago-
gisk resurs. Det intressanta är att skolgården kan ses som ett svar på den nya skollagen 2010, kapitel 
1, §4: Utbildningen inom skolväsendet […] ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 
[…]. Vi planerare och arkitekter av olika slag är tränade för att skapa fysiska förutsättningar att 
stimulera lek, lärande och allsidig utveckling. Att främja lärande handlar alltså om att skapa fysiska 
förutsättningar. Men också om att skapa sociala och pedagogiska förutsättningar. Här är det viktigt 
att utveckla former för hur man professionellt bemöter skolans önskemål. 

Ett sätt att planera undervisning är att utgå från kursplaner och läroböcker. Men man kan 
också vända på steken och anlägga ett landskapsperspektiv på lärandet. Gör vi så kommer vi 
 ganska snabbt fram till att verksamheten i skolan och förskolan skulle främjas av en mer omfat-
tande växelverkan mellan aktiviteter utomhus och inomhus. Klassrummet är naturligtvis viktigt 
för att bearbeta erfarenheter och fördjupa sina kunskaper. Inomhus är det lätt att hålla kontroll på 
eleverna och förutsättningarna för envägskommunikation är bra. Men detta skapar ensamt ingen 
framtid. Man måste utgå från gemensamma upplevelser utanför klassrummet, och bearbeta så-
dant man varit med om. Utgår man från barnens perspektiv så är det upplevelserna tillsammans 
med barnen som ska vara utgångspunkten i verkligheten.

SaMaRBete I nya FoRMeR
Vill man så kan man byta perspektiv. Dessutom får man vända på steken för läroplanen lägger 
inga hinder i vägen för att använda världen utanför skolhusväggarna för bildning och under-
visning. Men hur gör man? Hur ska skolgården utformas och förvaltas för att erbjuda det som 
undervisningen efterfrågar? Och var finns kompetensen som saknas?

I Sverige idag tas många initiativ till skolgårdsutveckling från fastighetsförvaltare, miljö kontor, 
park- och grönyteförvaltningar. Mer sällan är det skolförvaltningen som är drag loket, även om det 
finns undantag. Ett problem är traditionen att skilja på skolverksamhet och fastighets förvaltning. 
Ofta är minst två förvaltningar inblandade; en med ansvar för den pedagogiska verksamheten, 
och en annan för fastigheten, skötsel och underhåll av inomhusmiljö och utomhus miljö. Om 
dessa världar hade arbetat mer integrerat med varandra – då skulle det gå lättare att skapa förstå-
else för utemiljön som pedagogiskt rum. 

Tyvärr tas i regel den fysiska miljön för given i skolan. Det finns fortfarande lärare och rek-
torer som anser att utemiljön är ett bra »friskluftsintag« så att eleverna efter rasten kan vara 
koncentrerade på lektionerna. I skolan finns sällan vare sig metodstöd eller kompetensstöd för 
att stötta utomhusbaserad undervisning, hur man gräver dammar, hur man anlägger rabatter och 
odlingsland, hur man snickrar, bygger in ekosystemtjänster eller på andra sätt använder skolgår-
den som scen och modell för ett hållbart samhälle. 

Detta måste vi planerare bli bättre på att serva skolan med. I vissa kommuner utvecklas regler 
och riktlinjer för skolgårdsutformning, lokala ytkrav tas fram och verktyg prövas för bedömning av 
lekvärdefaktorer. Både planerar- och lärarutbildningarna måste bli bättre på att förbereda sina stu-
denter för att utveckla utemiljön som resurs för hållbart lärande och en livskraftig, hälsosam fritid.

konkURRenS På LIka vILLkoR 
Idag tolkas ibland Plan och bygglagens formulering att en skola ska ha »tillräcklig friyta« så snävt 
att det kan innebära 0 kvm för en nyanlagd skola. Fortsätter denna tanklösa trend tar vi samtidigt 
bort skolgårdens potential som pedagogisk resurs eftersom ytan för detta inte finns. Det förekom-
mer alltså ännu att man tillåter skolverksamhet i lokaler med ytterst små eller inga skolgårdar alls. 
Man ställer inte ens några krav på avtalat samarbete med markägare intill, utan tar helt enkelt för 
givet att det är okej att eleverna vistas på intilliggande parkmark och gröna ytor. Det ger orättvisa 
spelregler för konkurrensen om skolpengen, eftersom skolor med egna skolgårdar måste betala 
skötsel och underhåll för dem. Ibland kan det förstås vara den bästa lösningen att annan mark-
ägares utemiljö utnyttjas som skolgård, men det minsta man kan begära är att detta sker i form 
av ett avtalat utnyttjande. 
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Utan skolgård kan barn i praktiken inte lämnas obevakade att fritt röra sig i skolans utemiljö. 
Med anslutning till park och gröna ytor intill skolan kan de visserligen röra sig fritt i dessa, men 
de måste anpassa sig till hur parken används av andra brukare. Barn och unga orsakar ofta ett 
större slitage på parken när skolan och förskolan nyttjar den. Vem betalar för det? Att ta för givet 
att detta slags ersättningsmiljöer för skolgårdar fritt kan användas är varken hållbart eller rättvist. 
Dessa miljöer inte är anpassade efter barnens behov. Konsekvensen av en otillgänglig utemiljö 
blir att barnen inte rör på sig tillräckligt mycket för att utvecklas optimalt och bibehålla en god 
hälsa. Den motoriska utvecklingen kan komma på efterkälken.

Sverige förebild på skolgårdsområdet
Historiskt sett har skolgården utnyttjats på många olika sätt i undervisningen. Under folkskole-
tiden, från mitten på 1800-talet ända fram till 1950-talet, anlades skolträdgårdar för att eleverna 
handgripligen skulle förstå odlingens grunder och hur mat blev till, något som på sin tid väckte 
internationell uppmärksamhet. I dagens samhälle har vi förflyttat oss mycket långt bort från  detta 
synsätt, samtidigt som eleverna minst lika mycket idag behöver motsvarande insikter för att på 
kloka grunder kunna ta ställning i frågor om livsstil, hälsa och miljö. Att »återuppväcka« det 
historiska perspektivet att använda skolgården och närmiljön som ett läromedel är en utmaning 
och kan vara en väg för att på nytt utveckla ändamålsenliga och användbara skolgårdar på skoltid 
och fritid. Pedagogiskt utformade skolgårdar erbjuder både plats för lek och biodiversitet. Med 
landskapet som utgångspunkt kan vi möta de flesta pedagogiska utmaningar. 

Det är viktigt att vuxenvärlden skapar relevanta platser för lärandet där vi också ser utemiljön 
som självklar plats för lärandet. Då kan vi inte skrota skolgården. Ytor för detta måste finnas där 
barnen är. Genom att barnen får leka, röra sig och testa farligheter och hantera verktyg och um-
gänget med varandra blir de hela människor. Barnen måste få möjlighet att i sina närmaste om-
givningar varje dag lära sig hitta sina styrkor och begränsningar. Skolgården och förskole gården 
är därför av yttersta vikt för att bidra till hälsa och välbefinnande, ett stärkt självförtroende och 
ansvarstagande bland barn och unga.
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Bidragen till antologin
I den här antologin har vi försökt samla upp olika typer av kunskap kring skolgårdar och förskole-
gårdar med inlägg från så olika områden som arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, 
pedagogik, kulturgeografi, miljöpsykologi, befolkningsstatistik samt kommunal erfarenhet av för-
valtningsövergripande samarbete kring gröna skolgårdar. På detta sätt hoppas vi få en grund att 
bygga vidare på gemensamt, tvärvetenskapligt och tvärfackligt – och att kunna driva frågan vidare 
i det svenska skol- och planeringssystemet. Vi hoppas också att antologin ska kunna vara ett stöd 
för alla dem som arbetar med skolgårdsutveckling – att vidga perspektiven och ge vägledning.

anna Lenninger är landskapsarkitekt och ger oss en resumé över »skolgårdens historia«. Hon 
tar sin utgångspunkt i Gunilla Lindholms avhandling om skolgården från 1995 och resonerar 
kring den avtagande politiska viljan att engagera sig i skolgårdar. Den sista »normen« är Skol-
överstyrelsens Skolhushandbok från 1979 och förskolornas ytbehov fastställdes 1989. Till skill-
nad från Sverige har man i Norge på Social- och helsedirektoratet studerat skolgårdars storlek och 
givit ut en rapport 2003 om skolens utearealer. Medeltalet är 50 kvm tillgänglig friyta per barn 
i Norge. Anna Lenninger pekar också på några lokala kommunala satsningar på riktlinjer för 
barns utemiljö i Uppsala, Nynäshamn och Malmö.

anders Wånge kjellsson är pedagog och berättar om 20 års erfarenheter av arbete med gröna 
skolgårdar i Lund. Hur man började arbeta förvaltningsövergripande med skolgårdsfrågor för att 
pedagoger och förvaltare skulle samverka på ett bra sätt. Man arbetade på tjänstemannanivå fram 
riktlinjer för skol- och förskolegårdar som sedan fick gehör hos politikerna. Anders är verksam 
inom Naturskolan i Lunds kommun och medverkar i 30–50 projekt per år för utveckling av bar-
nens utemiljö. Man har under åren haft forskare från Movium som undersökt hur pedagogik och 
förvaltning kan samverka.

anders Szczepanski är utomhuspedagog med över 30 års erfarenhet som lärarutbildare. Han 
presenterar här utomhuspedagogikens grundläggande teori och förhållningssätt. Utomhus-
pedagogik karakteriseras av handlingsinriktat reflekterat lärande som betonar kunskapsutveck-
ling genom aktivitet utan mellanled. Utomhuspedagogiken vill skapa förutsättningar för lärande 
i samspelet mellan textbaserad praktik (boklig och digital bildning) och icke textbaserad praktik 
(sinnlig bildning via vår kroppsliga sensorik som lukt, smak, känsel etcetera.) där fysisk aktivitet 
och rörelse kan stödja lärandet. Landskapet det vill säga natur- och kulturmiljön utgör både plats 
och föremål för lärande. Skolans närmiljö och skolgården är en viktig del i detta sammanhang. 
Anders Szczepanski pekar också på förskolans och skolans styrdokument och läroplaner som 
förordar undervisning utomhus såväl som inomhus. 
 
Cecilia Boldemann är läkare och belyser hälsoperspektivet på att barn får vistas utomhus och 
att de har möjlighet att röra på sig ordentligt och att springa. Barnen behöver lagom mycket sol-
ljus, vilket kräver skuggande växtlighet så att de inte får solskador. Utemiljön måste också vara 
stimulerande och inbjuda barnen till lek och rörelse. Det får inte vara så tillrättalagt att barnen 
aldrig utsätts för några risker alls, man lär genom att prova sig fram, att klättra och balansera 
koncentrerat. Detta har stor betydelse för barnens motoriska utveckling. Att hägna in barnens 
lekytor är diskutabelt, när vuxna ur förment säkerhetsperspektiv skapar små »kättar« för barnen 
att leka i. På så sätt ger man dem inte frihet att röra sig och gå eller springa de 12 000 (flickor) 
och 15 000 (pojkar) steg som barn behöver ta varje dag. Barnen behöver röra på sig för att inte 
utveckla fetma. Dessutom motverkar det stress.

Maria nordström är miljöpsykolog och gör en jämförelse mellan elevers rastaktiviteter på två 
skolor; den ena med en traditionell skolgård med flera olika funktioner, och den andra skolan, en 
friskola som saknar skolgård. Friskolans elever går under lärarnas överinseende till närbelägna 
parker på sina skolraster för att leka. De hinner inte röra sig mycket på den korta rasten. De kan 
inte heller leka fritt i parkerna beroende dels på utrymmesbrist, dels på grund av att de stör andra 
parkbesökare. 
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Sofia Cele är kulturgeograf och belyser några av de utmaningar som följer av att involvera barn i 
samhällsplanering och gestaltningsprocesser och pekar på kritiska aspekter som är särskilt vikti-
ga att förstå när man som vuxen ska involvera barn i deltagande processer. Barn lever här och nu, 
och detta måste vi som vuxna hantera och ta på allvar genom att lyssna på dem. Sofia Cele pekar 
på utmaningar med att genomföra barns deltagande i planering. Planerare har ofta svårt att både 
formulera sitt problem för barnen och att hitta metoder för deltagande. Oftast handlar det om att 
barnen konsulteras på de vuxnas villkor.

Christian Skarman är demograf och visar hur befolkningsutvecklingen i utbyggnadsområden 
varierar över tiden och vad det innebär för behovet av skollokaler i ett bostadsområde. Han visar 
också vad en generationsväxling, i Vällingbyfallet efter 35 år, innebär och hur man som statisti-
ker kan göra befolkningsprognoser och därmed förutsäga det antal förskolebarn och skolelever 
som kommer att finnas i ett bostadsområde. Han visar också hur man kan göra prognoser med 
hänsyn tagen till den elevpendling som blivit en ny trend i och med friskolereformen och elevens 
val av skola. Kungsholmen visas som ett exempel på detta. Prognosen och utfallet för Hammarby 
Sjöstad tas upp till begrundan, som exempel på hur man byggde för en äldre befolkning, men det 
flyttade in unga barnfamiljer. Parallellen med befolkningsutvecklingen i Vällingby tas upp.

Lars Lindstaf är arkitekt och gör med utgångspunkt från Christian Skarmans befolkningsstatistik 
över utvecklingen i Vällingby ett försök att föreställa sig hur en tänkt ny förort, »Nya Vällingby«, 
skulle planeras för skolor och förskolor. Han visar hur behoven av skolor och förskolor förändras 
i ett stort nytt bostadsområde under en tidsperiod på cirka 60 år. Hans slutsats är att man måste 
planera för en stor flexibilitet och att det vore en god sak att designa riktigt fina flyttbara och funk-
tionella paviljongbyggnader för skol- och förskoleändamål. Kanske ämne för en arkitekttävling?

Lena Månsson är samhällsplanerare och tillsammans med Lars Lindstaf tar hon upp skolbyg-
gande ur den planerande och byggande arkitektens synvinkel. De lyfter fram betydelsen av att 
planera för skolor i översiktsplan, detaljplan och sedan vid genomförande av skolbyggen. Lena 
Månsson och Lars Lindstaf diskuterar skolbyggnadernas inplacering på skoltomten och i om-
rådet/kommundelen. Dimensionering av skol- och förskoleanläggningar gås igenom, både his-
toriskt och vad vi har för krav idag. Avslutningsvis tar de upp nyckeltal vid dimensionering av 
skolor och förskolor och de berör också nyckeltal för lokalkostnader och presenterar en lathund 
för dimensionering av ytor – att användas med sans och måtta!
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Barn i stadsmiljö.
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Lyssnar du på riktigt? 
kritiska punkter om barns 
delaktighet i planeringen 

SoFIa CeLe, filosofie doktor och universitetslektor i kulturgeografi, Uppsa
la universitet, med intresse för hur barn och unga upplever platser i staden 
och hur de kommunicerar sina uppfattningar. Sofias forskning handlar vida
re om deltagande planering, social hållbarhet och urban grönska. Sofia Cele 
är också en av administratörerna för nätverket Barn Unga och Byggd miljö.

Simon, 10 år, tar min hand och drar mig bort från gruppen med barn som står och pratar på 
trottoaren. Vi är ute på promenad för att de ska visa mig sin närmiljö och hur de går till skolan. 
Jag är forskaren, den okunniga, de är barnen, experterna på sin verklighet. 

 Nu drar Simon i min jackärm, ivrig att visa mig. Han hyschar mig lite, vill inte visa de andra 
barnen. Han tar mig in i en liten överfylld tobaksaffär där tidningar, godis och flaskor med läsk 
trängs på hyllorna. En klocka pinglar till och en kaffedoftande värme slår emot oss. Simon sätter 
sig på en vant på en pall intill disken, och visar stolt med handen mot mannen som står där och 
ler mot oss. 

»Här är farfar«, säger Simon. »Fast alltså han är inte min farfar på riktigt, men jag låtsas det, 
för min farfar är död«. Låtsasfarfar nickar nöjt mot Simon, och undrar sedan varför Simon inte 
är i skolan. Simon fortsätter obekymrat att berätta för mig.

»Han kommer ifrån Turkiet min farfar, han brukar berätta för mig om det när jag inte vill gå 
hem ensam från skolan«. Låtsasfarfar ler igen och rufsar Simon i håret.

Ett liten vardaglig händelse i centrala Stockholm, ett möte mellan två människor som inte har 
några andra band än att de lever sina liv i samma del av staden. En liten kille som kommer in för 
att titta på godis han oftast inte har råd att köpa. En man som stannar upp och delar med sig av 
sitt liv och sin tid. 

Människan lever i och genom berättelser. Alla berättelser har en tid och en plats. För att 
 Simon och hans låtsasfarfar ska kunna mötas krävs det att Simon har en möjlighet att få röra sig i 
sin närmiljö, att han får möjlighet att skapa sig sina egna kontaktytor i staden. 

Allt fler barn växer upp i urbana miljöer, och det är en utveckling som spås komma att fort-
sätta. Samtidigt förtätas den urbana miljön, och det uppstår konflikter om marken. Vi ser tydligt 
att barns möjlighet att röra sig fritt och leka utomhus minskar. Daglig utevistelse och fysisk akti-
vitet är nödvändig för barn, och ju mer organiserad och strukturerad utevistelsen blir, desto färre 
möjligheter blir det för barnen att leka fritt på sitt sätt, på olika sätt. Det är viktigt på så många 
plan att få uppleva frihet och upptäckarglädje, att få skapa egna minnen, relationer och ha sina 
hemliga platser. Det är det som skapar den rumsliga kompetens som hjälper oss att hantera både 
oss själva och vår omvärld. 

I tider av ökande problem med övervikt, brist på motion, trångboddhet, behov av ökad miljö-
medvetenhet och ökad uppmärksamhet kring koncentrationssvårigheter hos barn så svarar leken 
och utevistelsen mot allt större behov i samhället. Den fria leken tenderar vi att ta för given i det 
svenska samhället, men den behöver värnas.

I ljuset av den här utvecklingen ställs samhällsplaneringen inför krav och prioriteringar som 
ofta är svåra att få ihop. När det gäller barns rättigheter till staden och till sin närmiljö är ett av de 
angreppssätt som används för att förbättra barns situationer att arbeta med deltagande planering. 
I det här kapitlet ska jag belysa några av de utmaningar som följer med att involvera barn i sam-
hällsplanering och gestaltningsprocesser, och peka på kritiska aspekter som är särskilt viktiga att 
förstå när man som vuxen ska involvera barn i deltagande processer.
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Barns varande nu och i framtiden – att ta barn på allvar
När vi till vardags talar om barns position i samhället talar vi ofta om dem som »viktiga för fram-
tiden«, det vill säga vi tänker på dem som varande i förändring mot vuxenheten. Grundtanken är 
att barndomen är en viktig grund för barnens framtida liv. Gott så. Barndomen är viktig för den 
enskilda människans framtida liv, men vi får inte låta denna uppfattning stå i vägen för att barn 
lever här och nu, att deras varande som barn idag är det som räknas för dem. Att varje ord, plats 
och händelse i nuet är det som skapar välmående. 

Det är i hög grad det vi ska fokusera på när vi pratar om barns miljöer, inte hur vi rustar bar-
nen för framtiden. Barn blir automatiskt rustade för framtiden om vi hanterar dem i nuet på ett 
kärleksfullt och omtänksamt sätt. Det gäller inte bara för föräldraskap och pedagogik, det gäller 
också den fysiska planeringen.

Som vuxna tänker vi lätt kring barndomen som ett bekymmerslöst och romantiserat tillstånd. 
Den finska forskaren Kirsi Paulina Kallio har visat att genom att vuxna så lätt tänker på barn som 
några som nästan står utanför samhället och inte ska »betungas med den verklighet de lever i« så 
blir det också svårt att ta dem på allvar ( Kallio 2008). 

Att som vuxen göra »det bästa för barnet« utan att fråga vad barnen verkligen tycker resul-
terar i en planering som baseras på vuxnas uppfattning om vad som är »bra« för barn. Vuxnas 
uppfattningar om barndom baseras på erfarenheter från en annan tid eller av föräldraskap. Detta 
är givetvis värdefulla erfarenheter men det är andra positioner än att leva som barn här och nu. 
Som vuxna kan vi aldrig uppleva världen som ny på samma sätt som barn gör, vi fäster inte heller 
samma vikt vid alla våra sinnen och vi har för länge sedan slutat att använda hela vår kropp i vårt 
möte med stadens och dess objekt. Få är de vuxna som ses klappa stenmurar, rulla ner för slänter 
eller klättra upp på statyer.

Det är alltså viktigt att konsultera barn om deras upplevelser eftersom de skiljer sig från vux-
nas uppfattningar av samma miljöer. Vuxna tenderar att fokusera på lekplatser, medan barnen i 
högre grad associerar till närmiljön som helhet. Barnen vill alltså se sig som en del av det omgi-
vande samhället, medan vuxna vill skärma av barnen från samhället. Det visar på betydelsen av 
att kommuner utvecklar en bred syn på barnvänliga miljöer som också inkluderar andra miljöer 
än de som tydligt utpekas åt barn (Karsten 2010).

att involvera barn i samhällsplaneringen
Den grundläggande tanken bakom deltagande planering är att inkludera erfarenheter från 
människor som bor i vissa berörda områden eller tillhör vissa grupper i samhället. Barnkonven-
tionen säger oss att vi ska ta barns bästa i beaktande och att de ska ha möjlighet att uttrycka sig i 
frågor som berör dem. Det handlar alltså om att angripa maktstrukturen i planeringen, att föra in 
andra röster och andra tankar och erfarenheter i beslutsgången. 

Men är det nu så enkelt att deltagande planering resulterar i en rättvis och hållbar planering? 
Nej, även samråd och deltagande planeringsprocesser är komplicerade ur ett maktperspektiv. 
Olika individer och grupper har olika positioner, resurser och intressen. Flera studier visar på 
svårigheterna med deltagande processer i Sverige när det gäller maktpositioner och metoder 
(Listerborn 2008, Cele & van der Burgt 2013).

Att barn på olika sätt kan tillföra sin kunskap till planeringsprocessen är belagt i många olika 
internationella kontexter. Centralt i alla lyckade projekt är att de utgår ifrån barns eget sätt att 
vara och kommunicera. Hur barn kommunicerar beror givetvis på situation, individ och ålder 
(Cele 2006). Traditionellt brukar planerare uppfatta det som att äldre barn och tonåringar är 
lättast att samarbeta med därför att de är gamla nog att förstå planeringens förutsättningar. Detta 
sätt att tänka är problematiskt därför att det förutsätter att barnen ska anpassa sig efter planering-
en och inte tvärtom. Även yngre barn är mycket kompetenta på att vara barn och att utrycka på 
vilka sätt de är barn och det är planeringen som ska anpassas efter detta.

Grundläggande är att alla barn har erfarenheter, idéer och åsikter som de berättar om på sitt 
sätt – genom kroppen och genom den levda erfarenhetens berättelse. Barn behöver få berätta 
om platser på platser, de behöver få använda sin kropp och kreativitet och de behöver få asso-
ciera utifrån sin verklighet och sina erfarenheter. Utgångspunkten ska vara att berättelsen och 
erfarenheten har mening, inte att det finns rätt eller fel sätt att relatera till planeringspraktiken 
för barn.
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Barn och deltagande planering – kritiska punkter
Samtidigt som begreppet »barns deltagande« sprids alltmer och befästs med positiva egenska-
per så finns det anledning att fråga sig vad det i praktiken betyder. I många fall kan man se att 
» deltagande« blivit ett retoriskt grepp som kan betyda allt ifrån verkligt deltagande med möjlig-
het till påverkan, till att fundera över vad ett barnperspektiv kan bidra med. 

Den absolut vanligaste betydelsen när »barns deltagande« omnämns är att man lyssnar till 
eller konsulterar barn om deras åsikter. Men att uttala sig är inte samma sak som att ha inflytande, 
och för att hänvisa till Sherry Arnstein’s klassiska ‘ladder of participation’ där projekt graderas 
i förhållande till vilket reell påverkan de får, så hamnar de allra flesta projekt som hänvisar till 
»barns deltagande« på de lägre stegen som handlar om att informera barn eller låta dem uttrycka 
sig, men utan att ge dem möjlighet till påverkan (Arnstein 1969).

I en undersökning som jag genomfört tillsammans med Danielle van der Burgt (Cele & van 
der Burgt 2013) analyserade vi hur planerare och andra intressenter involverade i deltagande pla-
nering med barn resonerar kring processerna. Vi fann en tämligen omfattande förvirring kring 
varför barn ska involveras, hur detta ska genomföras och vilka resultat som kan komma ut ur 
processer med barn. Trots att detta var en grupp som var positivt inställda och jobbade med att 
genomföra deltagande processer så var det tydligt att de flesta befann sig på stadiet att de var så 
glada över att lyckas genomföra projekten, att det inte fanns utrymme för att kritiskt reflektera 
över hur målen var formulerade, vilka konkreta verktyg som skulle användas och på vilket sätt 
som resultatet sedan skulle användas i verksamheten.

Grundproblematiken handlar om förståelsen av vad barns deltagande i planering egentligen 
innebär, vilka barns kompetenser är och hur de kan kommunicera dessa. Om vi börjar med att 
fokusera på hur uppfattningen av deltagande planering påverkar processerna så är en grund-
läggande förutsättning för ett lyckat genomförande att man vet vad det är man vill utföra. Om en 
process utgår ifrån oklara definitioner och man är osäker på vad resultatet ska bli så är det högst 
osannolikt att det blir en lyckad process.

Det finns ofta stora skillnader mellan vad vuxna förväntar sig att en process ska resultera i och 
vilka effekter den verkligen får i barns liv. Ofta beror detta på att drivkraften och anledningen till 
att man engagerar sig skiljer sig åt. Kommuner använder ofta deltagande processer som ett sätt att 
förankra eller legitimera sina beslut medan barnen ofta vill förändra något konkret i sin närmiljö 
eller göra sin röst hörd i samhället. I vår studie kunde vi slå fast att »deltagande planering med 
barn« ofta inte handlade om deltagande planering utan snarare om konsultationer med barn, det 
vill säga att man tar reda på vad de tycker om något, men även då har man svårigheter att förstå 
på vilket sätt man ska kunna använda detta inom planeringen.

Grunden i den här problematiken handlar om en genomgående svårighet med att förstå 
vilka barns kompetenser är och på vilket sätt de kan användas inom planeringsprocessen. I de 
flesta fall klarar man inte av att se barn som kompetenta och självständiga individer vilket inne-
bär att man inte heller förstår vad de kan bidra med. Det resulterar i att barnens roll begränsas 
till att få projekt att verka demokratiska men utan ambitionen att verkligen ge barnen ett påver-
kansutrymme.

Den absolut största svårigheten för tjänstemän och politiker är att förstå att barns kompeten-
ser sitter i att vara barn och därmed vara expert på sin verklighet, och inte att kunna förstå eller 
utföra kommunal planering. Alltför ofta hörs invändningen att barn inte är insatta i fysisk pla-
nering eller att de måste »få vara barn och inte utföra en vuxens arbete«. Den här typen av kom-
mentarer är en tydlig illustration av ett planeringssystem och en planeringspraktik som gärna ser 
sig själva som experter och definierar medborgarna som inkompetenta, snarare än att förstå att 
det är man själv som har ett kommunikationsproblem gentemot medborgarna (Freeman, Nairn 
& Sligo 2003).

hur kan man gå till väga?
Det finns ingen enkel lösning för att säga hur barn ska involveras i planeringen. Varje process 
kräver reflektion och kompetens för att ta till vara på den enskilda situationen. Men det finns 
ändå ett antal punkter som är viktiga att genomgående ta hänsyn till i deltagande processer med 
barn, oavsett deras ålder.

Det mest avgörande handlar om att ta barn på allvar, att verkligen vara intresserad av barn 
och vad de kan berätta. Att förstå att barns kompetens i detta sammanhang innebär att vara barn, 
och att kunna uttrycka det på sätt som kan beskrivas som förkroppsligade, kreativa och berät-
tande. Det är vuxnas jobb att förstå barns språk, men som vuxna är vi vana att tänka på barn och 
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barnsligt beteende som motsatsen till professionalism vilket kan göra det svårt att förstå och res-
pektera barns utgångspunkter. Men det är centralt att vi förstår hur barn kommunicerar eftersom 
det sätter ramverket för vilka metoder som ska användas, och hur det som barnen uttrycker kan 
användas inom planeringen. Här är det inte minst viktigt med respekt för barns integritet och 
erfarenheter.

Barns erfarenheter kommuniceras bäst genom metoder som tillåter att de vistas på platsen de 
ska berätta om, att det baseras på ett kreativt och berättande angreppssätt där barnen kan utgå 
ifrån sina erfarenheter som ofta är konkreta, och omtänksamma på det sättet att de också inklu-
derar tankar om var mormor ska sitta och fåglarna sova. Att ge utrymme för barnens berättelser 
och ge dem möjlighet att översätta detta till en konkret rumslighet, kanske via modellbyggande i 
kontakt med en arkitekt, är ett sätt som gett goda resultat. Men för att sådana projekt ska kunna 
utvecklas och göra det på ett bra sätt så krävs det kritiska reflektioner kring vilka positioner de 
deltagande vuxna tar i förhållande till barnen och vilken roll som platsen där arbetet utförs har 
för resultatet. 

Vuxna ska vara med för att ge förutsättningar för arbetet och stimulera barnen att ta egna 
initiativ. Det är viktigt att den vuxna inte kommer med åsikter om barnens erfarenheter eftersom 
barn är så vana att anpassa sin kommunikation efter det som vuxna finner lämpligt. Skolan kan 
vara både ett positivt och ett negativt rum för barnen att arbeta i, beroende på situationen. Men 
det är viktigt att minnas att skolan är en plats där barn är vana att bli bedömda och således alltså 
kan anstränga sig för att uttrycka sig på det sätt de tror att vuxna önskar, snarare än vad de egent-
ligen vill uttrycka.

En annan viktig fråga handlar om planeringspraktikens verklighet – en alltför stor del av 
problematiken är att tjänstemän och politiker saknar kompetens, att man har alltför strikta tids-
scheman, bantade eller obefintliga budgetar, att processer genomförs i projektformat istället för 
att integreras i verksamheten, samt att man använder felaktiga metoder där barns deltagande 
trycks in en dåligt fungerande ordinarie samrådsprocess. Den här verkligheten beror på politiska 
prioriteringar, men också på inarbetade arbetsstrukturer. Det räcker alltså inte att bara ha viljan, 
man måste också ha utrymme – ett utrymme som kan definieras som politiskt, ekonomiskt och 
socialt. Finns inte detta utrymme kommer aldrig deltagande praktiker att lyckas i planeringen. I 
intervjuer med planerare beskrivs planeringspraktiken som tung och svår, nästan omöjlig, att för-
ändra (Cele & van der Burgt 2013). Det är tydligt att man förutsätter att nya aspekter som ska in i 
planeringen måste anpassas till existerande arbetssätt istället för att man försöker finna praktiker 
som på ett bra sätt kan hantera de utmaningar den ställs inför.

En ytterligare svårighet som bör nämnas i dagens planeringskontext är vad som brukar kallas 
neo-liberalistiska tendenser inom planeringen av de större städerna. Det innebär att privata ak-
törer har allt större inflytande över vad som byggs och hur mark exploateras. Flera studier visar 
på hur kommuner förlorar i makt gentemot privata aktörer som byggbolag och exploatörer vilket 
gör det mycket problematiskt att hävda värden i planeringen som inte direkt genererar ekonomis-
ka värden för exploatören (Stahre 2004, Baeten 2011, Cele 2014).

Slutord
Utifrån denna verklighet är det nödvändigt att fundera över hur och när barn ska involveras. 
Deltagande planering är en bra lösning när barn direkt kommer att påverkas av byggprojekt och 
deras miljöer inskränkas. Men deltagande planering löser inte alla problem med barns rätt till 
goda miljöer i staden. Ju större press som marken utsätts för, ju högre måste kunskapen vara hos 
dem som planerar barns miljöer och ju fler måste kvaliteterna i miljön vara. Den täta staden krä-
ver kompetens i planering och arkitektur, den kräver en utformning som inte bara är tät utan som 
också innehåller så många kvaliteter att de kan skapa stimulans och möjlighet till lek på olika sätt. 
Men det finns också en gräns för när ett ökat antal kvaliteter kan kompensera för den radikala 
minskningen av kvantiteten av kvadratmeter.

Det är nödvändigt med en rejäl kompetenshöjning bland politiker, planerare och arkitekter 
både när det gäller barns utemiljöer men också kring deltagande praktiker med barn. När barn 
involveras måste det ske i ett tidigt skede i processen, inte så sent att det blir meningslöst eller 
bara används för att få acceptans för redan fattade beslut. En problematisk aspekt är att barns 
deltagande så ofta är kopplat till översiktsplaneringen vilket ofta resulterar i att barncitat eller 
barnteckningar reproduceras i färgglada bilder men utan att deras åsikter kommer att kunna ha 
någon påverkan.
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Vi har en tendens till att ta goda utemiljöer för barn som en självklarhet i Sverige vilket gör 
att både föräldrar och planerare underskattar vad som sker om inte barns rätt till goda miljöer 
värnas i planeringen. För att staden ska fungera som en bra miljö för barn så krävs det att de 
får tillgång till den och att det finns platser som inrymmer dem. Annars riskerar staden att 
bli en kuliss som rusar förbi när barnen sitter i bilen eller skyndar fram på trottoaren. Det är 
hög tid att diskutera om det inte är dags för regler när det gäller barns tillgång till utemiljöer i 
vardagen.

Att planera samhället är att utöva makt över människors liv, att utöva makt över vilka berät-
telser de därigenom kan skapa, vilken minnen de får och vilka liv de kan leva. Planerarens vardag 
kan vara tuff, att balansera motstridiga intressen på begränsade ytor är lite av ett sisyfosarbete 
men trots det så får vi aldrig glömma att planering är maktutövande, en fördelning av priorite-
ringar av vad som anses som viktigt i samhället. 

De värderingar som vi bygger in i den fysiska samhällsstrukturen får långtgående sociala och 
kulturella konsekvenser för de människor vars liv, minnen och drömmar utspelar sig där. Därför 
är det viktigt med ödmjukhet, etik och lyhördhet i samhällsplaneringen.
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