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Introduktion
Detta arbete är ett fördjupningsprojekt i designstudion “Hållbar utveckling i
lokalsamhället”. Kursen är en del av Masterutbildningen ‘Architecture and
Planning Beyond Sustainability’, på Chalmers tekniska högskola. I kursen
har vi studenter bjudits in av Orust Kommun för att analysera Orust från
vårat perspektiv och komma med förslag som kan bidra till ett mer hållbart
samhälle. Dessa förslag har vi sedan presenterat i en utställning på Orust
för både kommunen och de som bor där. Utställningen fungerade som en
plattform för inspiration och diskussion kring Orust framtid och hur man skapar
ett hållbart samhälle.
Jag har valt att i mitt fördjupningsprojekt fokusera på barnens roll i hur vi
formar vårat samhälle. Syftet är att uppmärksamma barns rätt till inflytande.
Barn är människor och är en stor andel av befolkningen. De är inte bara
“framtiden” eller “snart vuxna”. De är nu. Det kommer alltid att finnas barn.
Projektet är i två delar. Den första delen är mer teoretisk. Den går igenom
barnens rättigheter, hur man får med barnens perspektiv och varför det
bidrar till en hållbar utveckling.
I den andra delen har jag skapat en lek för barn att utföra sin egna
platsanalys. Antingen på egen hand eller tillsammans med vuxna.
Underlaget är en sorts aktivitetsbok som jag döpt till “Utforskarens Uppdrag”.
Den består av små uppdragsböcker och en karta över Henåns centrum.
Leken går ut på att färglägga och rita klart kartan över Henån, och att hitta
detaljer i den byggda miljön med hjälp av ledtrådar.
Aktivitetsboken fungerar som ett exempel på hur man kan inleda
interaktionen med barn, på ett lekfullt och lättförståeligt sätt. Syftet är att
väcka intresse och göra arkitektur och stadsplanering enklare att förstå. Att
bjuda in och göra ämnet intressant är ett viktigt första steg för att få barn och
unga mer delaktiga i vår stadsutveckling.
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Hur projektet kom till
Under hösten har vi från designstudion tittat närmare på Orust och dess kontext.
Vi besökte ön och gjorde olika platsanalyser på några utvalda orter. Vi gjorde
också analyser efter olika teman. T ex vilka som bor på Orust, vad människor där
gör på fritiden, eller öns tillgång på naturresurser. En kombination av analyser av
den fysiskt byggda miljön och samhällets kultur hjälpte oss att få en helhetsbild av
livet på ön.
Vi fick också lära oss att analysera från olika perspektiv. Någonting jag fick
upp ögonen för var att se saker ur barnens synvinkel. Jag insåg att i alla våra
analysarbeten och strategier för hur Orust kan bli mer hållbart så fanns barnen
inte riktigt med. De kanske nämndes i förbifarten, men de fick aldrig vara i fokus.
Oftast när det handlar om barns inflytande så är det i storstäderna, då det finns
en stor problematik med att skolgårdar och lekplatser har byggts bort i samband
med förtätning. Men barnens perspektiv är ju inte bara viktigt i stora städer,
barn finns ju överallt. På mindre orter finns det oftast en större tillgång till natur
och också bättre möjligheter för barn att röra sig fritt - Orust är en sådan plats.
Men bara för att det finns goda kvaliteter så gör det inte platsen automatiskt
barnvänligt utformad. Till exempel är mycket på ön anpassat för biltrafik, så bara
där begränsas rörligheten för alla under 18 år.
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stid och ökad medelålder för att skaffa barn).
privata solpaneler har
svenska fiskeindustrin.
Detta innebär en ökad försörjningsbörda för
Elektricitet
minskat beroende av
ekonomiskt aktiva delen av befolkningen
extern elproduktion.
Fisket somden
var
tillåtet blev2013,
begränsat
EKONOMISK
TILLVÄXT
(Framtidskommissionen
s. 113-114).till
Municipalities with the highest no. of Commuters from Orust Municipality 2015
kusten närmastSource:
Sverige,
liksom områden
http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
• Människor som bor på ön
är mycket beroende av
Commuting
to Orust
som
regleras Total
av fiskekvoter.
sina bilar.
0

Municipality Inhabitants

Nutid

har geotermisk
uppvärmning eller

Uppvärmning

År 2010 var den svenska försörjningsbördan (antalet personer
en förvärvsarbetande förväntasEmployment
försörja inklusiveinsigOrust
själv) Municipality 2015
340
2,14 personer, vilket förväntasSource:
öka till 2,35
personer (+ 10
http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
%) fram till 2030 (Framtidskommissionen 2013, s. 126).
Quantity

Lokala kunskaper

2 775

I samband med den förlängda pensionsåldern 250
stiger också etableringsåldern på arbets-

KONSUMTION

källa:
535
Framtidskommissionens
kommunen
Hvaler för att uppnå
slutrapport

IN

ÖKAD FÖRSÖRJNINGSBÖRDA

1990

Quantity

När pensionsåldern infördes 1913 var det väldigt
750
få1 som
000 nådde upp till denna. Idag ser situationen
annorlunda ut då en man som fyller 65 år förväntas leva ytterligare 18,4 år och en kvinna 21,2 år
500
osv.
(Framtidskommissionen 2013, s. 112-113).
750

IDU

0

Quantity

ELLÖS

När man kommer in i Varekil möts man
av en busstation, ett mindre centrum
3 000 Café Tingshuset och
70%
med ICA, en
bank,
Café Borgen,
och en
av defrisörer
som arbetar
på pizzeria.
Det finns även
en djurklinik och en
Orust1 500
är
skola för årskurs 1-6 ovanför kullen.

egenföretagare

URRESURSER

285

Training

INDIV

UDDEVALLA

Män
Kvinnor
1 000

(Sweco Eurofutures, s. 10).

VAREKIL

7 267

ÖKAD PENSTIONSÅLDER

4 500

Vattentillgång

ng om året
d runt hundra
kalbefolkningen

647

Transport &
Warehousing

Orust har startat ett projekt tillsammans med den norska
Health & Social care öka
&
mängden lokal840
och förnybar

ION

Reningsverk

Källor:
Klimatanpassning i kustzonen Tillämpning av handboken Stigande vatten, 2013, Hav möter Land
Åsk- och regnoväder över Orust – tusen och åter tusen frågor,
2002, Krisberedskaps Myndigheten
Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 2011, Länsstyrelsen Västra götalands och
värmlands län
Faktablad - Kusten (version 2.0), 2014, Länsstyrelsen Västra
götalands län

MYCKLEBY

ENERGI

Manufacturing &
Production

M AT

den västra sidan av ön.

3 325

21
23
23
25

2060

km från Svanesund, där även färjan till
• Orust har redan upplevt en förödanfastlandetVIKTIGA
finns.
ÅRTAL Ungefär
(2025-2035) 1000 personer
de översvämning. Under två dagar Employed Municipal Inhabitants 2015
6 och
000
Matproduktion
bor i Mellan
Varekil
befolkningen är
år 2002 uppmättes 2500 blixtar och Source: http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
2025 och 2035 passerar alla 40-talister 85 år,
270 millimeter regn, koncentrerat till
en extrem
på välfärdstjänster.
generellt vilket
litemedför
yngre
än efterfrågan
på övriga
Orust.

21

G

kad nederbörd
67

Total

Source: http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
No.of Employees
Municipality Inhabitants Commuting Out from Orust
Total

Biobränsleanläggning

Commuting Out from
Orust

2030

BEF OLKNING

skor
der

Historiskt perspektiv av
1940s
arbete på Orust

People Commuting for2013
Jobs

ANDE

så
r vi

(Framtidskommissionen, 2013)

klimat- och energineutrala kustsamhällen. Målet är att
På bara hundra år har Sverige gått, från att vara ett relativt fattigt och homogent
Social Services
energi samt att minska energiförbrukningen.
ruralt landlämpliga
med en låg
till att bli ett rikt och heterogent
Riksintresse för yrkesfiske/områden
förmedellivslängd,
musselodling
land med en av världens högsta medellivslängder (Framtidskommissionen
EMPLOYMENT IN
sh
2013, s. 109-110). Ser man till Sveriges demografiska utveckling idag
Workplace
Kustzon
och i framtiden, så handlar den främst om en ökad livslängd och ett
3 942
Municipality Inhabitants
Jobs
byannat
Industry
2015 andel
minskat barnafödande. Detta medför
bland
en sjunkande
Commuting
Översvämningsrisk
personer som arbetar och betalar Source:
skatt, samtidigt
som efterfrågan på
0
65
E M P L OOut
Y
Mfrom
E N T I N O R U S T- 1 3 325
http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
• Majoriteten av hushållen
Orust
välfärdstjänster (framförallt inom sjukvården och äldreomsorgen) ökar,
Workplace
12No.of Employees
värms upp av vedeldning.
Total
7 267
1913
vilket kommer leda till ett växande gap mellan behov och vilka resurser
13
Vindkraftverk
3 942
Municipality Inhabitants
som finns för att täcka dessa (Framtidskommissionen 2013, s. 110).
• Några nyare lägenheter
18
No.of Employees

• Länsstyrelsen i Västra götalands län 2 000
har gett ut riktlinjer för planering i 4 000
50% i Ellös
200 på
kustnära områden som säger att
Varekil är en inlandsort i närheten av
Flatön
bostäder inte bör planeras på en
Orust
Solanläggningar
0
nivå under 3,2 meter över havet. 2 000
Municipality Inhabitants Commuting Out from Orust
Total
160-vägen som leder till Göteborg via
Andra typer av markanvändning kan
broar över Tjörn. Varekil är beläget 8
Laddstation
för2015
elbil
dock vara okej på en lägre nivå.
Employed Municipal
Inhabitants
0

Individualisering handlar också om ändrade sociala
vanor på grund av ett bredare spektra av val i vardagen.
Detta har inte någon direkt koppling till minskad social
sammanhållning men det uppstår risk för ökade
olikheter mellan olika sociala grupper. I framtiden ställs
krav på att skapa olika sociala mötesplatser
O R U Shögre
T- 1
för att främja integration mellan samhällsgrupper.
No.of Employees
(Framtidskommissionen, 2013)

ÅLD
R

ska
eröra

FÖRÄNDRAD SOCIAL SAMMANHÅLLNING

RI
N

gande havsnivå

Cultural & Personal S

LO C A L CO
N T E X T : VA R E K I L
Flyktingsituationen

Agriculture, Forestry & F

ÅLDRANDE BEFOLKNING

Värdefull åkermark

• Enligt de prognoser som SMHI (Sveriges meteorologiska institut) har gjort
så kommer havet längs den svenska 6 000
8 000
västkusten att stiga med cirka 1 meter till år 2100. Nivån för högsta högvatten kan då bli upp till 2,2 meter 4 000
6 000
högre än dagens medelvattennivå.

Information & Communi

Source: http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
8 000

Vi
år

Financial and Insurance Ac

Constr

Energy supply & Environmental Ac

Produktiv
skogsmark
Employment in Orust Municipality
2015
No.of
Employees

Kärnfamiljskonstallationen blir bara mer sällsynt och
behovet av mindre lägenheter ökar (SVT nyheter, 2016).

FO
R

LIMATFÖRÄNDRINGAR

Real Estate Ac

=

Förhållandet mellan antalet personer
som är 65inår
ochMunicipality
äldre är 2015
mer i Orust jämfört
Employment
Orust
0
Source: http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik/naringslivstatistik.4.ff67aea13f999476c23a53.html
Municipality
Inhabitants
Commuting
to Orust
Total
med förhållandet mellan samma åldersgrupper
i Västra
Götalandsregionen
och i riket

255

170

85

0
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DEL 1

BARNS RÄTT TILL INFLYTANDE

sida 9

EXEMPEL PÅ PROJEKT MED BARNS
DELAKTIGHET I FOKUS
Det är såklart inte bara i stadsplanering som
barn har rätt till inflytande. Ett projekt som
utgått från Barnkonventionens Artikel 12 är
Projektet BAMM “Barn som medforskare om
matlandskap” från Göteborgs Universitet.
De har i sitt projekt valt att forska med barnen
istället för om barnen. Tillsammans tog de
fram metoder som uppmuntrar barn till att
äta & köpa saker mer hälsosamt. Genom att
låta barnen delta i projektet fick barnen sin
röst hörd i ett ämne som handlar om dem.
Forskarna fick en inblick i barnens perspektiv
och kunde ta beslut med en större förståelse
om vad som fungerar i praktiken. Barnen
fick också lära sig mer om mat, hälsa och
konsumtion. Win - win helt enkelt. (Brembeck,
Johansson, Bergström m.fl., 2010)
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Barnens rättigheter
Barn är människor och är en stor andel av befolkningen. De är inte
bara “framtiden” eller “snart vuxna”. De är nu. Det kommer alltid att
finnas barn. Vi inkluderar barnens perspektiv i stadsplanering för att
få en bättre förståelse om hur barn och unga upplever staden. Men
det är också barns rättighet att få sin röst hörd i frågor som påverkar
dem.
Barnkonventionen är en internationell överenskommelse framtaget
av FN som innehåller bestämmelser kring barnens rättigheter.
Barnkonventionen är ingenting nytt, den togs fram av FN år 1989
(unicef, u.å.). Men för att se till att konventionen verkligen följs så
pågår det just nu utredningar i den svenska regeringen om att göra
barnkonventionen till svensk lag (Åhgren, 2017). Här till höger är ett
utplock på tre av barnkonventionens 54 artiklar. Dessa tre artiklar
kan ses som särskilt relevanta när det kommer till barnens inflytande i
stadsplanering och arkitektur.

R
BA

F NS

Innan du fyllt 18 år är du inte myndig,
och har inte någon rösträtt. Därför är
det extra viktigt att dessa röster också
finns med när vi tillsammans utformar
den bygda miljön.

N

KO

ENT
V
N

IO N

Den här artikeln belyser inte barns
rätt till att få sin röst hörd, utan hur
beslutsfattare ska se till att barnets
bästa prioriteras.

Artikel 1
“Ett barn är varje
människa under
18 år.”

Artikel 3

“Barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla beslut
som rör barn.”
Hur vi planerar och bygger i
barns närmiljö är något alla
barn har rätt att uttrycka sin
mening om enligt artikel 12.
Artikeln belyser också att
man ska ta hänsyn till barnets
ålder, en viktig sak att tänka
på då hela konventionen
berör alla människor under 18
års ålder.

Artikel 12

“Varje barn har rätt att uttrycka sin
mening och höras i alla frågor som
rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas
i förhållande till barnets ålder och
mognad.”
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Bilfria miljöer är säkrare för barn.
Naturen är oftast den perfekta lekplatsen.
Barnvänliga miljöer är fria från farliga
kemikalier.

Ekologisk
Hållbarhet

För att nå en hållbar framtid
krävs en blandning av allt.

HÅLLBAR
UTVECKLING

En barnvänlig miljö har inte
konsumtion eller vinstdriv i
fokus.

sida 12

Ekonomisk
Hållbarhet

Social
Hållbarhet

Barnvänliga miljöer är trygga.
Barnens miljöer inkluderar alla.

Barnvänliga miljöer
bidrar till en hållbar utveckling
Hållbar utveckling betyder att planera eller skapa en förbättring,
utan att det gör det sämre för miljön eller andra människor.
När vi talar om att barns perspektiv leder till en hållbar utveckling
så handlar det i första hand om den sociala hållbarheten. Att barn
får vara delaktiga är en demokratisk handling. Alla människor är lika
mycket värda och det är varje persons rättighet att få vara med och
påverka beslut som berör dem. Demokrati och mänskliga rättigheter
räknas som hållbara då de gör samhället till det bättre för alla.
Men en barnvänlig miljö är hållbar på fler sätt än det sociala. I
figuren till vänster står olika exempel på hur en miljö som utformas
barnvänligt bidrar till en hållbar utveckling.

BARN ÄR MER KÄNSLIGA FÖR FÖRORENINGAR
“Barn är mjuka och bilar är hårda” har vi nog alla
hört. Men det är inte bara risken att bli påkörd
som gör att barn och bilar inte fungerar bra ihop,
även om det är en tillräckligt bra anledning till att
hålla barnens miljö och bilar ifrån varandra.
Barn är mycket mer känsliga för föroreningar
än vad vuxna är. Deras kroppar är inte
färdigutvecklade och deras hud är tunnare och
mer ömtålig. De andas dessutom in mer luft och
äter mer i förhållande till sin kroppsvikt än vad
vuxna gör. Därför är barn också mer påverkade
av miljöstörande ämnen (Göteborg stad, 2017).

Bilden till vänster visar hur några egenskaper hos
en barnvänlig utformning kan kopplas till de olika
hållbarhetsaspekterna. Det går säkert att hitta ännu
fler kopplingar i mer specifika projekt där barnen får
stå i fokus!
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Våga fråga barnen själva
Det finns två olika sätt att arbeta med barnens perspektiv. Det ena
sättet är att själv försöka leva sig in vad det innebär att vara barn för
att kunna prioritera deras välmående. Det kan vara att man följer
vissa regler eller checklistor gjorda för att barnen inte ska glömmas
bort (kan kopplas till artikel tre i barnkonventionen).
Det andra sättet är att låta barnen bli delaktiga i processen innan
man fattar något beslut. Då tar man del av barnens egna tankar
och åsikter och låter dem vara med och påverka slutresultatet. (Kan
kopplas till artikel 12 i barnkonventionen)
Båda sätten är bra då de handlar om att sätta barnens bästa först.
Men det blir lätt att vi vuxna tar beslut bara efter det första sättet - vi
följer regler efter vad vi tror är bäst för barnen. Att fråga barnen och
låta dem bli delaktiga i beslut som rör dem är inte lika vanligt.
Varför det är viktigt att också göra barnen delaktiga är inte bara för
att de har rätt till inflytande. Barn och unga har mycket mer insikter
om hur det är att vara barn än vuxna kan gissa sig till. Ett vanligt
problem är bristen på tillit, något som Göteborg stad beskriver i sin
Barnkonsekvensanalys:

BARN SOM DEKORATION
När man väljer att göra barn delaktiga i
processen är det viktigt att barnen faktiskt
blir just det : delaktiga. Det blir lätt att barnen
används som en symbol för att bevisa att
projektet är barnvänligt, men deras åsikter
och förslag har inte räknats med. Professorn
Roger Hart har beskrivit problemet i texten
‘Children’s participation - From tokenism to
citizenship’:
“Children are undoubtedly the most
photographed and the least listened to
members of society.”
För att ett arbete med barn ska bli lyckat
är det viktigt att barnen förstår varför de är
med, och att deras bidrag till processen tas
på allvar.

“Barn vet inte alltid sitt eget bästa, men det gör inte heller den
vuxne. Ändå får den vuxne uttrycka sina synpunkter medan barn har
betydligt sämre möjligheter att göra det i många sammanhang.”
Inom stadsplanering och arkitektur kan det kännas svårt att
fråga barn och unga om saker. Problemet är ofta att man ställer
frågor som är svåra att förstå eller kan missuppfattas. En metod
för att få barn och unga mer delaktiga är att använda sig av
arkitekturpedagogik. Genom en ökad förståelse för ämnet och hur
man förmedlar sina intryck blir det lättare för barn och unga att
delta.
sida 15

Trendspaning: Arkitekturpedagogik som metod
för att möjliggöra barns inflytande
Arkitekturpedagogik är en växande trend, särskilt här på västkusten där
metoden har sin grund. Arkitekturpedagogik handlar om att lära unga
vad arkitektur och stadsplanering är för något, ofta genom workshops eller
stadsvandringar. Arkitekturpedagoger ger då verktyg till barn så att de kan
utforska och reflektera över sin närmiljö. Metodens syfte är att inspirera barn
och unga till att tänka kritiskt och kreativt om den miljö de lever i. Varför
detta är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv beskriver ‘Kultur i Väst’ på sin
hemsida:
“Det handlar om att ge unga verktyg till att upptäcka sin närmiljö och att
tolka den för att de unga i förlängningen ska kunna vara med och påverka.
Alla barn och unga bör ges möjlighet att lära om arkitektur och delta i
samhällsplaneringen här och nu. I ett långsiktigt och hållbart perspektiv
leder detta till engagemang och kompetens hos framtidens brukare och
beställare.”
För att våga vara delaktig i stadsplanering behövs det en förståelse och
kunskap om ämnet. Det är där arkitekturpedagogiken är så viktig. Det
handlar om att kunna lära ut arkitektur på ett sätt som barn och unga förstår
och kan ta till sig av. Arkitekturpedagogik är också ett hjälpmedel för att få
barn och unga att kunna tolka och förmedla sina intryck och erfarenheter av
att vara i den byggda miljön. Genom att ge unga verktyg till att uttrycka sig
främjas den demokratiska processen i hur vi planerar våra städer (Åkerblom,
2010).
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Vad är en arkitekturpedagog?
Arkitekurpedagog är ingen etablerad yrkestitel. Det är en utbildad
arkitekt eller designer som valt att arbeta med medborgarinflytande
speciellt anpassat för barn och unga.
Arkitekturkonsulent däremot är någon vars yrke är att sprida kunskap
om metoder för att arbeta med arkitekturpedagogik. De samarbetar
ofta med skolor och arkitekter och förmedlar kontakten mellan
dessa. Det finns tre arkitekturkonsulenter i Sverige. Alla tre jobbar i
Göteborgsområdet.
“Arkitektur är en uttrycksform och i vårt sätt att jobba är upplevelse,
eget skapande och lärande centralt. Men det hänger också ihop
med inflytande och demokrati. Den som tittar sig omkring och börjar
se samband vill också kunna påverka. Varför ser det ut så här?”
- Mania Teimouri, arkitekturkonsulent för Västra Götalandsregionen.

PRISBELÖNT ARKITEKTURPEDAGOGIK
Djäknebergets förskola i Västerås kom
på första plats i kategorin School Award
under Golden Cubes Awards 2017. De
uppmärksammades internationellt för
sitt användande av arkitekturpedagogik
som alternativ till medborgardialog och
hur det gav en positiv påverkan på hela
Västerås Stad. (Sveriges Arkitekter, 2017)
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DET HANDLAR INTE BARA OM
LEKPLATSER
När vi talar om barn och ungas plats i
samhället är det lätt att man tänker på
lekplatser, skolgårdar och fritidshus.
Dessa är självklart viktiga - men de är
platser som redan är utformade med
barnen i åtanke (får vi hoppas) . När
vi tar del av ett barns perspektiv är det
viktigt att räkna med alla platser en barn
vistas på. På vilka platser kan barn leka?
Vilka platser är trygga? Kan de ta sig dit
på egen hand?
Det är viktigt att komma ihåg att alla
under 18 år är barn. Det är till exempel
stor skillnad på vilka platser som är
anpassade för en sexåring och vilka som
fungerar för en 14-åring.

Barnkonsekvensanalys
En metod för att få med barnens perspektiv i ett stadsplaneringsprojekt är att
göra en barnkonsekvensanalys. Det är för att se till så att barnets
bästa finns medräknat hela vägen. Analysen appliceras på de olika faser ett
projekt går igenom.
Figuren nedan visar de olika faserna i ett projekt och de frågar man bör ställa
sig i varje steg. Dessa är hämtade från Göteborgs Stads modell för arbete
med barnkonsekvensanalys från 2016.
Vad behövs för att
uppnå målen?

Vilka kvaliteter ska
uppnås?

Hur fungerar platsen idag för
barn och unga?

S
T
A
R
T
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Hur inhämtas barn och
ungas erfarenheter och
synpunkter?

Målformulering
Vilka brister ska
åtgärdas?

Kunskapsinventering
Hur inhämta
barns och ungas
synpunkter?

Åtgärder &
Förslag

Vilka kvaliteter
finns? Vilka brister?

Hur har återkoppling skett till alla
som medverkat i processen? (extra viktigt
när barn och unga varit delaktiga!)

Hur inhämtas barn och ungas
synpunkter och erfarenheter?
Vilka konsekvenser, positiva och
negativa, innebär det för barn
och unga i förhållande till andras
intressen?

Har barnens bästa beaktats?

Återkoppling

Vilka barn berörs
av beslutet?

Är förslaget ett steg mot en
barnvänligare stad?

Konsekvenser

Hur tog vi hand om barnens
intressen?

Hur ser förslagen till
förändring ut i förhållande
till den kunskap som
inventerades i början?
Behövs mer kunskap?

M
Å
L

Utvärdering

Hur fungerade processen?

OMRÅDESANALYSER SKER PÅ OLIKA SKALOR I STADEN
BYGGNAD/PLATS

Byggnadernas och
platsernas innehåll och
utformning.

NÄRMILJÖ

Vad som sker på gatan,
gården, kvarteret utanför
och i det närmaste
grannskapet.

STADSDEL

STAD

REGION

Livet i det närmsta området.
Sammankopplade vägar,
gator, rumsbildningar, platser,
grönområden med mera.

Vilken roll området har
för barn och ungas liv i
staden som helhet.

Vilken roll området
spelar för barn och
unga i hela regionen.

Källa: Göteborgs Stad - Barnkonsekvensanalys 2016
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DEL 2

UTFORSKARENS UPPDRAG
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Brev från spelskaparen
:
HEJ KÄRA HENÅNB
O - eller Orustbo, elle
r besökare! Jag läser
arkitekt och har funder
till
at på en sak. Ni som är
barn och unga borde
också få säga till om hu
r våra städer och samhä
llen ser ut.
Allt handlar ju inte om
att göra om, förändra oc
h by gga nytt. Vi behöve
också titta på det vi re
r
dan har innan vi ens bö
rjar prata om vad vi vi
sen. Det kanske handlar
ll ha
om vad vi vill ha kvar?
Eller ha mer av?
Jag tror att de som bo
r på platsen (eller besö
ker den ofta) kan den
Jag tror också att ni
bäst.
yngre vet så himla myc
ket - mer än ni tror som vuxna missar. Därfö
r har jag gjort den hä
r uppdragsleken.
Poängen med uppdragen
är att NI BARN OCH
UNGA ska få utforska
Henån på egen hand, oc
h fundera över hur allt
ser ut och hänger ihop
egentligen. Inom arkite
ktur kallas det för att
göra en “platsanalys”. De
är det första man gör
t
innan man kommer med
idéer om hur platser ka
förändras.
n
Jag hoppas att ni ska ha
så löjligt roligt i era up
pdrag att ni
fortsätter fundera över
hur Henån är uppbyggt
även efter uppdragen är
slut. Ni kommer också
lära er en del om arki
tektur och stadsplanerin
av bara farten!
g
Kram och lycka till,
från Arkitektstudente
n Elin
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OBS. Vi arkitekter ri
tar mycket. Det komm
er ni också få göra! De
mesta i böckerna behöve
t
r nämligen färgläggas...
Det fixar ni va?

KONCEPT
Uppdragsleken är framtagen som ett exempel
på hur man kan inleda interaktionen med
barn, på ett lekfullt och lättförståeligt sätt. Syftet
är att väcka intresse och göra arkitektur och
stadsplanering enklare att förstå. Att bjuda in
och göra ämnet intressant är ett viktigt första
steg för att få barn och unga mer delaktiga i vår
stadsutveckling.

MÅLGRUPP
Uppdragsleken är skapad för att passa barn i många olika
åldrar. Men för att kunna utföra leken på egen hand krävs
både läsförståelse och att man klarar att ta sig fram själv. De
yngre rekommenderas därför ha sällskap av en vuxen för att
kunna röra sig i staden och få hjälp med att läsa och förstå
uppdragen.
Extra bra är om uppdragsleken kan utföras i grupp, kanske i
en skolklass eller som fritidsaktivitet för hela familjen. Det är
roligare och mer lärorikt att fundera över hur saker hänger ihop
tillsammans med andra. De vuxna som är med får dessutom
lära sig hur barn tänker och resonerar kring sin närmiljö.

Uppdraget är att rita klart en karta över Henån.
Poängen med detta är att verkligen se sig
omkring i sin närmiljö. Vilka hus får man gå in i?
Vart finns det träd och gräsmattor? Vilka vägar
är till för bilar?
Förhoppningsvis kommer utforskarna se sig
omkring med nya ögon och också reflekterar
över miljön medans de spanar efter detaljer.
Får man en förståelse för hur ens egna stad
ser ut så är det lättare att vara delaktig i dess
förändring.
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UPPDRAG :
HUS & BYGGNADER
Hus kan delas in i två grupper: Privata och Offentliga.
Privata hus är oftast hus som man bor i.
Offentliga hus (eller byggnader) är Hus som du inte
behöver bo i för att få vara i. Offentligt betyder att
alla får komma in. Det kan t ex vara ett bibliotek,
eller en skola.

UPPDRAG :
TRÄD & SÅNT
Kartan saknar någonting jätteviktigt! Det finns inga
träd eller skogar med! Du behöver hitta träden i
Henån och rita ut dessa. Färglägg allt som växer i
en fin färg (förslagsvis grönt).
Kartor är ju ritade uppifrån - som om du vore en fågel
som flyger över staden och tittar ner. Men hur ritar
man träd och buskar uppifrån?
Här är några förslag att välja på:

Vilka hus tycker du är privata? Välj en färg och

färglägg de privata husen på kartan!

Vilka hus tycker du är offentliga? Välj en annan

färg och färglägg dessa!
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Det finns ju massa andra saker som också vill bli
samma färg som träden.
Gräsmattor... buskar.. rabatter.. skogar..
Hitta dessa också och färglägg kartan!

UPPDRAG :
BILAR & GÅENDE

DEN EGNA PLATSANALYSEN

Men hur används vägarna? Vart kör bilarna? Vart kan
du gå?

En stor del av aktiviteten är att rita klart
kartan, genom att besöka och undersöka
Henån. Poängen med detta är att få barn
och unga att göra sin egna platsanalys. I
ett projekt som handlar om stadsplanering
och arkitektur så utförs platsanalysen i den
tidigaste fasen: kunskapinventeringen.

Välj en färg för bilar och en annan färg för gående.
Rita ut på kartan vart bilarna kör med bilfärgen.
Rita också ut på kartan vart människor kan gå med
Gående-färgen.

Genom att låta barn och unga göra sin
egna platsanalys så lär de sig reflektera
över den byggda miljön. De får också
träna på att förmedla sina intryck och
erfarenheter.

HELA KARTAN ÄR JU FULL AV VÄGAR!

psst.. finns det andra sätt att ta sig fram?
Cykel kanske? Kan du komma på andra sätt?
Välj en färg för dessa också och rita dom!

Hur fungerar platsen idag för
barn och unga?

Kunskap
inventering
Hur inhämta
barns och ungas
synpunkter?

Vilka kvaliteter
finns? Vilka brister?
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DEN STÖRSTA SKALAN HENÅN CENTRUM
STADSDEL

Kartan över Henån är i den
största skalan i leken. Den
är till för att få en helhet över
hur allt sitter ihop och hur de
olika områdena förhåller sig till
varandra.

Det här huset på kartan
är Kajutan = Henåns Bibliotek.

Det är här du börjar din upptäcksfärd!
Hjälp dig själv hitta med kartan genom att
skriva och rita.

DU FÅR KLADDA
HUR MYCKET DU VILL!

Vilket hus är ICA till exempel? Skriv det på
huset så att du inte glömmer!

Livet i det närmsta området.
Sammankopplade vägar,
gator, rumsbildningar,
platser, grönområden med
mera.

Norr

Väster
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Öster

Söder

LEK I FLERA SKALOR
Att förstå en plats handlar både om att
lägga märke till detaljer och förstå dess
sammanhang i ett större perspektiv.
Den här leken har fokus på tre olika
skalor. Den större skalan är för att
förstå hur allt är kopplat till varandra.
Mellanskalan är för att dela upp
området i mindre bitar och uppleva de
olika platsernas karaktär. Den minsta
skalan är nere på detaljnivå, som gör
att man verkligen ser sig omkring för att
kunna lägga märke till vad den byggda
miljön innehåller.

DE SKALOR UPPDRAGSLEKEN FOKUSERAR PÅ
BYGGNAD/PLATS

NÄRMILJÖ

STADSDEL

Byggnadernas och
platsernas innehåll och
utformning

Vad som sker på gatan,
gården, kvarteret utanför
och i det närmaste
grannskapet.

Livet i det närmsta området.
Sammankopplade vägar,
gator, rumsbildningar,
platser, grönområden med
mera.
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Detalj 1

STA
MINSTA SKALAN - DETALJNIVÅ

Här är ett förstoringsglas över den del av
kartan där den första detaljen kan upptäckas
Kan du hitta hit?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

BYGGNAD/PLATS

MLI

TAR

Tavlorna visar olika detaljer. Men bara en utav
dom kommer från platsen... Din uppgift är att
lista ut vilken genom att leta på platsen!
Sedan tar du bokstäverna till den rätta tavlan
och skriver in i den gömda meningen på den
stora kartans framsida! Detalj 1 skrivs över
“D1”
Rita sedan ett X på den STORA KARTAN
vart någonstans du hittade detaljen!

INZOOMNING TILL
MINDRE OMRÅDE
Öster

Byggnadernas och
platsernas innehåll och
utformning

En del av leken är att hitta detaljer
i Henån. Genom att göra detta går
vi ner på den minsta skalan i den
byggda miljön. Kanske lägger vi
märke till saker vi aldrig tänkt på
förut.

NÄRMILJÖ

Vad som sker på gatan,
gården, kvarteret utanför
och i det närmaste
grannskapet.

Närmiljön är en mer mänsklig
skala där upplevelsen av platsens
karaktär och vad som händer
runt omkring är viktigt. Detta tar
leken fram genom att zooma in på
kartan och hänvisa till ett mindre
område som behöver besökas.
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STORA
KARTAN

MÅLET MED LEKEN
Poängen med uppdragen är att få utforska
Henån på egen hand, och fundera över hur
allt ser ut och hänger ihop egentligen.
Men för att ha en anledning till att gå och
titta efter detaljer i Henån så har leken ett
slutmål. Slutmålet i den här leken är att få
fram bokstäverna till den gömda meningen.

Över...

KARTA

D6

D2

I

D5

D1

KARTA

D4

D6

D6

N

R
D3

Skriv in bokstäverna här

DEN GÖMDA MENINGEN
Du får fram bokstäverna till den gömda meningen på
framsidan av kartboken genom att leta efter detaljer i
Henån, med hjälp av detaljböckerna!
Bokstäverna från Detalj 1 skriver du där det står
“D1”. Detalj 2 heter “D2”. Det är alltså sex stycken
detaljer att leta efter!
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KARTA

D6

D4

D6

R

D1

D5

Över...

KARTAN
UPPDRAG :
TRÄD & SÅNT

Kartan saknar någonting jätteviktigt! Det finns inga
träd eller skogar med! Du behöver hitta träden i
Henån och rita ut dessa. Färglägg allt som växer i
en fin färg (förslagsvis grönt).
Kartor är ju ritade uppifrån - som om du vore en fågel
som flyger över staden och tittar ner. Men hur ritar
man träd och buskar uppifrån?

DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

STORA

DEN GÖMDA MENINGEN
på framsidan av den här kartboken
Får du fram genom att leta efter detaljer i
Henån, med hjälp av de andra små böckerna!

Pssst... En sann äventyrare gör båda uppdragen
samtidigt. Leta efter detaljer i Henån samtidigt
som du ritar dit dina upptäckter på den stora
kartan!

UTFORSKA HENÅN!
För att lycka med detta behöver du...

- Rita klart kartan
- Hitta bokstäverna till den gömda meningen

Du har 2 Huvuduppdrag!

På nästa sida börjar dina 4 kartritaruppdrag.

Kartan över Henån är svår att förstå! Den behöver ritas
klart och fyllas i med färg.

Skriv ut dubbelsidigt!

D2

Bokstäverna från Detalj 1 skriver du där det
står “D1”. Detalj 2 heter “D2”. Det är alltså 6
Detaljer att leta efter!

Henån är ju döpt efter en Å. Hen-ÅN. Kan du hitta ån
på kartan? Färglägg ån samma färg som havet!

Offentliga hus (eller byggnader) är Hus som du inte
behöver bo i för att få vara i. Offentligt betyder att
alla får komma in. Det kan t ex vara ett bibliotek,
eller en skola.

D3

(eller den färg du tycker passar)

N

Privata hus är oftast hus som man bor i.

D6

Hus kan delas in i två grupper: Privata och Offentliga.

Måla havet blått!

KARTA

Kartan är så svår att förstå... den behöver färg!
Kan du lista ut vad som är hav?

I

UPPDRAG :
HUS & BYGGNADER

Skriv in bokstäverna här

UPPDRAG :
HAV & VATTEN

UPPDRAG :
BILAR & GÅENDE
HELA KARTAN ÄR JU FULL AV VÄGAR!
Men hur används vägarna? Vart kör bilarna? Vart kan
du gå?
Välj en färg för bilar och en annan färg för gående.
Rita ut på kartan vart bilarna kör med bilfärgen.
Rita också ut på kartan vart människor kan gå med
Gående-färgen.

Här är några förslag att välja på:

Vilka hus tycker du är privata? Välj en färg och

färglägg de privata husen på kartan!

Hittar du mer vatten under din upptäcksfärd? Rita ut
det också!

Vilka hus tycker du är offentliga? Välj en annan

färg och färglägg dessa!

Det finns ju massa andra saker som också vill bli
samma färg som träden.
Gräsmattor... buskar.. rabatter.. skogar..
Hitta dessa också och färglägg kartan!

psst.. finns det andra sätt att ta sig fram?
Cykel kanske? Kan du komma på andra sätt?
Välj en färg för dessa också och rita dom!

Det här huset på kartan
är Kajutan = Henåns Bibliotek.

Det är här du börjar din upptäcksfärd!
Hjälp dig själv hitta med kartan genom att
skriva och rita.

DU FÅR KLADDA
HUR MYCKET DU VILL!

Vilket hus är ICA till exempel? Skriv det på
huset så att du inte glömmer!

SISTA BOKSTAVEN TILL LÖSENORDET
hittar du genom att dra en linje mellan dina
olika X som du ritat i din jakt på detaljer!
Dra en linje mellan Detalj 3, 2 och 4.
Dra en linje mellan Detalj 5, 1 och 6
Dra en linje mellan Detalj 1 och 2.
Norr

Väster

Vilken bokstav ser du framför dig? Skriv in
det i den gömda meningen på framsidan där det
står “KARTA”.

Öster

Söder

Stora Kartan
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O

Söder

Söder

Norr

PA
Kan du hitta hit också?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

Här är nästa område där den andra detaljen
kan upptäckas!

SA

LEKEN PASSAR DIG SOM...
• Är över 12 år
• Är under 12 år & tillsammans med vuxet sällskap
• Vill på upptäcksfärd

Vik hela papperet i 8 delar

Vik längs den långa sidan. Kartan ska vara på insidan!

SÅ HÄR VIKER DU IHOP KARTAN:

sträckade linjen

Klipp längs den tjocka

Vik över längs den korta sidan

ställ upp papperet så det ser ut
som en näbb

SÅ HÄR VIKER DU IHOP DE 2 DETALJ-BÖCKERNA:

Vik ihop :)

En gång till längs den korta sidan!

FRAM
SIDA

Tryck ihop!

ni också få göra! Det
OBS. Vi Arkitekter ritar mycket. Det kommer
. Det fixar ni va?
mesta i böckerna behöver nämligen färgläggas..

Kram och lycka till,
från Arkitektstudenten Elin

era uppdrag att ni
Jag hoppas att ni ska ha så löjligt roligt i
även efter uppdragen är
fortsätter fundera över hur Henån är uppbyggt
arkitektur och stadsplanering
slut. Ni kommer också lära er en del om
av bara farten!

förändras.

UNGA ska få utforska
Poängen med uppdragen är att NI BARN OCH
allt ser ut och hänger ihop
Henån på egen hand, och fundera över hur
att göra en “platsanalys”. Det
egentligen. Inom arkitektur kallas det för
med idéer om hur platser kan
är det första man gör innan man kommer

besöker den ofta) kan den bäst.
Jag tror att de som bor på platsen (eller
mycket - mer än ni tror Jag tror också att ni yngre vet så himla
här uppdragsleken.
som vuxna missar. Därför har jag gjort den

och bygga nytt. Vi behöver
Allt handlar ju inte om att göra om, förändra
ens börjar prata om vad vi vill
också titta på det vi redan har - Innan vi
ha kvar? Eller ha mer av?
ha sen. Det kanske handlar om vad vi vill

eller besökare! Jag läser till
HEJ KÄRA HENÅNBO - eller Orustbo,
är barn och unga borde
arkitekt och har funderat på en sak. Ni som
samhällen ser ut.
också få säga till om hur våra städer och

Brev från spelskaparen:

Uppdrag I
Up

Utfo
UtforskarensENÅN
H

Skriv ut dessa tre enkelsidigt!

STA

Detalj 5

Öster
Väster

PO

Detalj 2
Här är ett förstoringsglas över den del av
kartan där den första detaljen kan upptäckas

EN AV BILDERNA ÄR FRÅN PLATSEN, de
andra inte! Skriv in de rätta bokstäverna i den
gömda meningen!

Luriiigt...

MLI
Kan du hitta hit?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

GA
Du vet vart du ska! Hejja Hejja!

Detalj 1

K

E

Detalj 4

U

D

Rita sedan ett X på den STORA KARTAN
vart någonstans du hittade detaljen!
Norr

Ser det bekant ut?

Tavlorna visar olika detaljer. Men bara en utav
dom kommer från platsen... Din uppgift är att
lista ut vilken genom att leta på platsen!

RA

markera med ett X på den STORA KARTAN
vart någonstans du hittade detaljen!

Sedan tar du bokstäverna till den rätta tavlan
och skriver in i den gömda meningen på den
stora kartans framsida! Detalj 1 skrivs över
“D1”

Men inga problem för en upptäckare som du!

TAR
OR
V

Söder

Plätt lätt, du vet ju hur man gör.

Öster
Norr

Väster

Bokstäverna till den rätta tavlan skriver du in
på den stora kartans framsida!

Bok 1
DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

Ett förstoringsglas över den del av kartan där den
fjärde detaljen kan upptäckas!

Klart du gör! Iväg med dig!

Du hittar hit va?
- Ta hjälp av den STORA KARTAN!

Det sista området... Hittar du hit?

Öster

Detalj-bok1

Detalj 6

Väster

i Henån

Rita ett X på den STORA KARTAN vart
någonstans du hittade detaljen!

Glöm inte rita ett X
på den STORA KARTAN vart
någonstans du hittade detaljen
Öster

Du vet vad du ska göra!
Väster

ST

Hitta
Detaljer

Norr

ÅN
Söder

RA
Öster

Kila dit vettja!

Materialet till Uppdragsleken består av fem sidor i PDF:en.
De första två skrivs ut på ett papper (dubbelsidigt)
Resten (tre papper) skrivs ut enkelsidigt.
Väster

Norr

DEN HÄR BOKEN TILLHÖR :

Söder

Detalj 3

FR
AM
SID
A

MILDA MAKARONER! Ännu ett förstoringsglas!

Lekens instruktioner

TILLGÄNGLIGHET AV MATERIALET

För att det ska vara enkelt att använda sig av materialet
så består alla delar av uppdragsleken av A3 sidor. Det
första man gör är att skriva ut sidorna från en PDF-fil, och
sen får man följa instruktioner om hur man viker sidorna
till små böcker.

Hitta
Detaljer

Norr

i Henån

Jag tror på dig!

Bok 2

Detalj-bok 2
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VIK SJÄLV
När man har skrivit ut allt så har man fyra stycken A3 papper.
- Två av dessa papper ska vikas ihop till varsin liten detaljbok.
- Ett papper ska vikas ihop till en karta.
För att vika ihop dem följer man en rad steg-för-steg bilder.
De finns med de utskrivna lek-instruktionerna.

SÅ HÄR VIKER DU IHOP DE TVÅ DETALJ-BÖCKERNA:
Klipp längs den tjocka

Vik hela papperet i 8 delar

Tryck ihop!
FR
AM
SI
DA

sträckade linjen

ställ upp papperet så det ser ut
som en näbb

Vik ihop :)

SÅ HÄR VIKER DU IHOP KARTAN:
FRAM
SIDA

Vik längs den långa sidan. Kartan ska vara på insidan!

Vik över längs den korta sidan

En gång till längs den korta sidan!
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LYCKA TILL PÅ
ERT UPPDRAG!
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