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Förord
För ungefär ett år sedan var jag på besök i Östersund, med infrastrukturministern Catharina
Elmsäter-Svärd. Där fick jag se något som var intressant! Engagerade barn, lärare, planerare
och politiker med konkreta idéer kring samhällsplanering. Jag såg även att barn ser saker
som vuxna inte tycker är viktiga.
Detta är ett exempel på hur barn kan delta och få inflytande i samhällsplaneringen. Den här
rapporten innehåller förslag om hur vi kan stärka barns möjligheter att göra det. Den är
framtagen inom ett regeringsuppdrag, som Trafikverket har genomfört tillsammans med
Boverket och Folkhälsoinstitutet med syfte att stärka barns rätt till inflytande i
samhällsplaneringen. Uppdraget har genomförts under 2010 till 2012 i samarbete med sex
kommuner. Rapportens förslag till fortsatt arbete bygger på erfarenheter från samarbetet
mellan myndigheter och kommuner inom uppdraget.
Trafikverket är ett ungt verk som bara har funnits några år som myndighet. Tidigare, som
Vägverk och Banverk har vi framför allt varit infrastrukturhållare. Det nya nu är att vi vill
vara en aktiv samhällsutvecklare och då behöver vi måla med bredare penslar. Trafikverket
ska tillsammans med andra myndigheter skapa förutsättningar för samhällsutveckling och i
detta få med oss hela Sverige. Det är rätt stor skillnad mot tidigare.
Hur vårdar vi demokratiaspekter och hur skapar vi ett samhällsintresse? Kan vi snabba på
processerna i fysisk planläggning genom att göra saker i tidiga skeden så att det betalar sig på
nolltid? Det här uppdraget med ungas delaktighet är något på spåret. Det finns en
”intäktssida” i detta, som jag hoppas att fler kommuner kan få ta del av. Hur får vi in det här i
ett tidigt skede i Trafikverkets och kommunernas planläggningsprocesser så att vi därmed
ökar delaktigheten? Uppdraget är en ögonöppnare. Nu är det dags för fler att ta del av
erfarenheterna genom att vi tillsammans med andra myndigheter gemensamt tar ansvar för
att skapa förutsättningar för att sprida dessa vidare och fortsätta utvecklingen i den riktning
som uppdraget visat på.

Gunnar Malm
Generaldirektör
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Sammanfattning

Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem och deras närmiljö, enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter. Statliga myndigheter ska skapa förutsättningar för
samverkan och samordning för att göra detta möjligt. Detta slås fast i den nationella strategin
för att stärka barnets rättigheter, som har FN:s konvention som utgångspunkt. De
erfarenheter och kunskaper som finns av att arbeta med barns rättigheter måste spridas i
olika verksamheter, och det bör ske i dialog och samverkan mellan aktörer på statlig och
kommunal nivå.
Trafikverket har i samarbete med Boverket och Statens Folkhälsoinstitut initierat, samordnat
och gett stöd åt kommunala försök att involvera barn och unga i den fysiska
planläggningsprocessen. Detta har vi gjort på uppdrag av regeringen där rapporten ska
föreslå en strategi för att ta till vara erfarenheterna från uppdraget och att fortsätta utveckla
arbetssättet. I uppdraget skriver regeringen även att en skrift med goda exempel från
försökskommunerna bör tas fram i samråd med de medverkande aktörerna.
Sex kommuner har medverkat i uppdraget: Borlänge, Göteborg, Hällefors, Trelleborg, Örebro
och Östersund. Tillsammans med myndigheterna har de ingått i ett nätverk där man har
inspirerat varandra till att utveckla framgångsrika arbetssätt. Barnombudsmannen, Movium
vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Kommuner och Landsting samt forskare och
experter har bidragit med sina erfarenheter.
Denna rapport redovisar erfarenheter och lärdomar som alla berörda aktörer – kommuner,
myndigheter och departement – kan ta fasta på i det fortsatta arbetet för att stärka barns och
ungas rätt till inflytande. Rapporten består av fyra delar.
Den första delen redovisar Trafikverkets och Boverkets förslag att ta vara på erfarenheterna
samt förslag till fortsatt utveckling för att stärka barns och ungas möjligheter till inflytande i
den fysiska planläggningsprocessen. Förslagen innebär i korthet att Trafikverket, Boverket,
Sveriges Kommuner och Landsting och kommunerna som deltagit gemensamt tar ansvar för
utveckling och att sprida erfarenheterna till landets kommuner, andra aktörer samt inom
Trafikverket.
Vi har identifierat fyra grundförutsättningar för att lyckas. Dessa är att vi:
• snarast använder oss av kunskaperna och erfarenheterna från regeringsuppdraget i
Trafikverkets fysiska planläggning samtidigt som fler kommuner måste använda
desamma
• träffar överenskommelser om vilket ansvar som vilar på de medverkande aktörerna
• utvecklar förutsättningar för nya aktörer att delta genom att använda den arena som
skapats under uppdraget, det vill säga möten med en strukturerad agenda där särskilt
inbjudna delar med sig av sina erfarenheter för ett gemensamt mål
• medverkar till att de kommuner som genomfört uppdraget kan ta ansvar för nätverk i
sin närhet där erfarenheterna kan spridas till nya kommuner.
Rapportens andra del redogör för hur uppdraget har genomförts. Här sammanfattas också de
lärdomar och nya erfarenheter som uppdraget gett. Erfarenheterna visar bland annat att
barns och ungas inflytande i planläggningsprocessen skapar nya värden och är till nytta för
alla som berörs. Avsnittet redogör också för vilka förutsättningar som kan bidra till att
arbetet ger resultat som kommer till nytta i planläggningsprocessen, enligt kommunernas
erfarenheter.
3

Del tre innehåller en översiktlig sammanställning av kunskaper, erfarenheter och
samhällsmål som har betydelse för att stärka barns och ungas inflytande i fysisk
planläggning.
Del fyra innehåller bilagor med regeringsuppdraget och kommunernas rapporter till
Trafikverket.

Förskolebarn i Östersund berättar, tillsammans med kommunens planerare, för Östersundsposten om
sitt förslag till planering för området nära skolan. Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.
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Förslaget

Barn och unga utgör en femtedel av befolkningen, men de saknar rösträtt och forum där de
kan framföra sina åsikter. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnen rätt att
vara delaktiga i beslut som rör dem och deras närmiljö. Barnen är experter på sin egen miljö
och har många tankar och idéer värda att ta till vara i den fysiska planeringen. Därför
behöver planerarna barnens kunskaper. Barns delaktighet bidrar dessutom till deras hälsa
och lärande.
Barns och ungas delaktighet är en tvärsektoriell fråga, och ansvaret för att utveckla
förutsättningarna för detta är därmed delat mellan olika aktörer. Utifrån erfarenheterna i
uppdraget föreslår vi att de mest berörda aktörerna arbetar tillsammans. Fyra
grundförutsättningar för att lyckas är att vi:
• snarast använder oss av kunskaperna och erfarenheterna från regeringsuppdraget i
Trafikverkets fysiska planläggning samtidigt som fler kommuner måste använda
desamma
• träffar överenskommelser om vilket ansvar som vilar på de medverkande aktörerna
• utvecklar förutsättningar för nya aktörer att delta genom att använda den arena som
skapats under uppdraget, det vill säga möten med en strukturerad agenda där särskilt
inbjudna delar med sig av sina erfarenheter för ett gemensamt mål
• medverkar till att de kommuner som genomfört uppdraget kan ta ansvar för nätverk i
sin närhet där erfarenheterna kan spridas till nya kommuner.
Arbetet blir effektivast om planeringen påbörjas snarast efter årsskiftet:
• Trafikverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting och kommunerna som har
deltagit tar ansvar för en gemensam utveckling och spridning av erfarenheterna,
utifrån ramar för respektive aktörs uppdrag.
• Så snart som uppdraget redovisats till regeringen startar gemensam planering för att
snabbt och effektivt kunna sprida erfarenheterna.
• De sex kommuner som utvecklat arbetssätt för barns och ungas inflytande ska
omgående få klart för sig hur de kan medverka till att erfarenheterna sprids till nya
aktörer.
• Trafikverket kommer att säkra ett agerande utifrån erfarenheterna gentemot andra
aktörer och även ta med erfarenheterna i åtgärdsval samt i planläggningen för
infrastruktur.
• Boverket bör på motsvarande sätt arbeta med länsstyrelsernas möjligheter att vara
med och agera utifrån erfarenheterna.
• Ansvaret fördelas så att varje berörd aktör tar sitt ansvar, utifrån sitt uppdrag och
mandat, i det fortsatta arbetet.
Vilka aktiviteter som kan genomföras under 2013 beror på de överenskommelser som träffas
och hur snabbt den gemensamma planeringen startar. Fler aktörer, till exempel
Barnombudsmannen och den nya Folkhälsomyndigheten är viktiga som stöd för arbetet.
Planeringen handlar i första hand om seminarier för kommuner, Trafikverket, länsstyrelser
och andra intresserade. Syftet med seminarierna är att förmedla goda exempel och
erfarenheter från uppdraget samt att skapa intresse hos nya aktörer att utveckla egna
arbetssätt och rutiner för barns och ungas inflytande. I planeringen ingår även att besluta om
och därefter hur vi gemensamt ska ta fram en skrift med goda exempel från de sex
försökskommunerna.
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Seminarierna bör genomföras under våren. I samband med dessa får deltagarna möjlighet att
anmäla intresse för att delta i de nätverk som är tänkta att bildas för erfarenhetsutbyte och
utveckling av arbetssätt och rutiner.
När det fortsatta utvecklingsarbetet inleds bör gamla och nya aktörer mötas för att dela
erfarenheter, genomföra fortbildning och samla den fortsatta utvecklingen. I detta skede kan
även planläggningsprocessen för infrastruktur tas med för att utvecklas med avseende på
dialogen med barn och unga.
Detta första steg i vidareutvecklingen och spridningen till nya kommuner, andra aktörer samt
Trafikverket tar antagligen några år, med tanke på att de sex kommunerna i uppdraget
utvecklade sina arbetssätt och rutiner under två års tid. Förhoppningsvis kommer
erfarenheterna allt efter som att bli så kända och efterfrågade att fler kommuner inleder
utvecklingsarbeten på egen hand för att stärka barns och ungas inflytande. Ett stöd för en
sådan utveckling är att Trafikverket utvecklar medborgardialogen i sin verksamhet utifrån
erfarenheterna med barn och unga.
Det är önskvärt att vi efter två till tre års tid följer upp hur långt spridningen av
erfarenheterna har kommit och hur de har vidareutvecklats. Då bör det också vara av intresse
att se hur de sex kommunerna som arbetat i uppdraget och Trafikverket har förvaltat och
använt sig av kunskaperna i den fysiska planläggningen, liksom hur Boverket har tagit till
vara erfarenheterna i sitt vägledningsarbete för plan- och bygglagen, PBL.

Elever i Borlänge redovisar sitt projekt genom att spela teater, en politiker (i boa) uppvaktas.
Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.
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Slutsatser som förslaget bygger på

Förslaget bygger på kunskaper och erfarenheter som kommit fram under uppdragets
genomförande.

Överenskommelser

När kommunerna inledde sina utvecklingsprojekt träffade verket en enkel skriftlig
överenskommelse med varje kommun. Vid slutet av uppdraget följde vi upp
överenskommelsen för att se om parterna hade uppfyllt sina åtaganden. I sin enkelhet
fungerade detta som styrning, samtidigt som det blev tydligt för kommunerna vilket stöd de
kunde förvänta sig. Därför bör ett liknande arbetssätt användas även i fortsättningen mellan
de viktigaste aktörerna.

Arena för att dela erfarenheter

Inledningsvis skapades en arena för erfarenhetsutbyte, utveckling mot gemensamma mål och
fortbildning för alla medverkande aktörer och kommuner. Med en arena avser vi ett
arbetssätt med möten med en strukturerad agenda där särskilt inbjudna delar med sig av
sina erfarenheter för ett gemensamt mål.
Arenan har varit väsentlig för att föra arbetet framåt och inspirera kommunerna i deras
arbete. Den har också gjort det möjligt att kombinera uppföljning och styrning med
erfarenhetsutbyte och fortbildning. Att arbeta tillsammans i denna form har skapat
förutsättningar för en effektiv kommunikation om de viktigaste erfarenheterna så att dessa
har kommit fler till godo.
Arenan och den externa kommunikationen via webben har bidragit till att projektet har
uppmärksammats i omvärlden. Allt eftersom genomförandet av uppdraget har kommit
längre så har fler aktörer frågat efter möjligheter att ta del av erfarenheterna. På så vis har
kretsen ökat av intressenter som kan sprida erfarenheterna, vilket har bidragit till att
enskilda erfarenheter blivit gemensamma.

Elev från Borlänge intervjuas av Sveriges Radio. Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.
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Kommunernas arbete har uppmärksammats i olika regionala sammanhang, hos andra
kommuner och i media. Dessutom har bland annat den svenska ambassaden i Berlin frågat
efter uppdragets erfarenheter och tagit del av dem i samband med en konferens inom
området för de nordiska länderna och Berlins stad.

Nationellt stöd till lokalt utvecklingsarbete

Det praktiska stödet från Trafikverket ute hos kommunerna har varit en viktig del i att så
goda resultat har kommit fram i deras olika delprojekt. Kommunerna uppfattar
myndigheternas intresse som ett stöd och anser att det har betydelse för resultatet. I det
fortsatta arbetet med att sprida erfarenheter och stödja en fortsatt utveckling i fler
kommuner är det viktigt att bygga på denna erfarenhet, men arbetssättet behöver förändras.
Kommunerna behöver ta ett större gemensamt ansvar, samtidigt som myndigheter och andra
nationella aktörer behöver arbeta bredare. Därför bygger förslaget på att de sex kommunerna
som deltagit tar ansvar för ett antal kommuner i sin geografiska närhet genom att hålla ihop
nätverk där de delar erfarenheter. I det fortsatta arbetet med att sprida erfarenheter och
stödja utvecklingen bör myndigheterna medverka i nätverken och förmedla kunskaper om
hur man kan stärka barns och ungas inflytande i fysisk planläggning. Som tidigare nämnts är
även den gemensamma arenan viktig för att utbyta erfarenheter mellan de olika
aktörerna/nätverken.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har efter hand ökat sin medverkan i uppdraget. De
har goda förutsättningar att sprida kännedom om arbetet och kan arrangera seminarier och
konferenser för alla kommuner till självkostnadspris. SKL har därför en viktig roll för att fler
kommuner ska bli engagerade i nästa steg av utvecklingen. I förslaget ingår att ordna
startseminarier för att få med nya aktörer som arbetar aktivt med området innan
erfarenheter kan sprida sig genom enbart konferenser och seminarier.

Trafikverkets roll

Trafikverkets uppdrag att ansvara för den långsiktiga planeringen av transportsystemet och
för den fysiska planläggningen av vägar och järnvägar innebär att verket agerar nationellt,
regionalt och lokalt och i samarbete med kommuner och andra aktörer. Det är viktigt att de
erfarenheter som uppdraget gett tas om hand och integreras i denna verksamhet.
Ansvaret för barns och ungas inflytande vilar på flera aktörer med olika ansvarsområden. Det
finns en stor potential att öka medborgardialogens omfattning och betydelse i den fysiska
planläggningen. Genom att myndigheterna samverkar för att stärka barns och ungas
rättigheter kan de också lägga grunden för en fortsatt utveckling av medborgardialogen.

Boverkets roll

Det är kommunerna som ansvarar för fysisk planering enligt plan- och bygglagen. De har rätt
att planlägga den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden. Boverket har
ansvar för att främja en god tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). Planering enligt PBL
bygger på samråd och dialog med medborgarna för att kunna ta till vara lokal kunskap och
erfarenheter. Därför ingår det i Boverkets uppdrag att även främja delaktighet i den fysiska
planeringen. Detta genom att aktivt delta i arenan för erfarenhetsutbyte, men också genom
vägledning i arbete enligt PBL.
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Folkhälsoinstitutets roll

En av huvuduppgifterna för Statens folkhälsoinstitut är att vara ett nationellt kunskapscenter
för metoder och strategier för folkhälsoarbete. Folkhälsopolitiken omfattar elva målområden
varav vissa har särskild betydelse för barn och unga. Barns och ungdomars uppväxtvillkor är
ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet, och delaktighet och inflytande i samhället är en
av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Att stärka och utveckla
människors resurser och möjligheter att uppleva och utöva delaktighet både i sina egna liv
och i samhället i stort är ett viktigt folkhälsoarbete. 1

Elever i Göteborg, från årskurs fyra och åtta, berättar för varandra om de landmärken de siktar från
älven. Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.

1

Regeringens proposition 2002/03:35. Mål för folkhälsan. Socialdepartementet
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Lärdomar och nya erfarenheter

Inom uppdraget har kommunerna utvecklat arbetssätt och beslutat om rutiner för att stärka
barns och ungas möjligheter till inflytande i planläggningen. Uppdraget har visat vilken
samhällsnytta inflytandet ger. Det medför vinster bl.a. i form av kortare formella processer
och färre överklaganden. Ungas delaktighet i fysisk planläggning kan också ge ekonomiska
vinster om det leder till att man genomföra rätt åtgärder från början. Det finns även vinster
att göra i form av kortare formella processer, färre överklaganden samt ekonomiska vinster
genom att genomföra rätt åtgärder från början genom ungas delaktighet i fysisk
planläggning.
De medverkande kommunerna har på olika sätt börjat betrakta sina skolor som
utredningsinstitut i och för kommunen. Genom att arbeta med skolan så når planeringen alla
barn och skolarbetets struktur skapar goda förutsättningar för en kontinuerlig dialog.
Det finns även andra arenor att möta barn på och några exempel finns i uppdraget. I
Trelleborg arbetade kommunen med ett centrum för ungdomar mellan 18 och 23 år, kallat
Navigatorcentrum. I Borlänge satte planerarna upp en ”planerarstuga” i området dit barn och
unga fick komma och diskutera med planerarna och lämna förslag. I Borlänge arbetade
planerarna också med kulturcentret Asken som bedriver fritidsverksamhet för barn och unga.

Värden och nytta

2

Kommunernas rapporter vittnar om att arbetet har varit nytt, ibland svårt, men samtidigt
lärorikt för alla. Erfarenheterna av att stärka barn och ungas inflytande i
planläggningsprocessen skapar nya värden och är till nytta för alla som berörs. Planerarna
kan redovisa åtgärder som sätter barnets bästa i främsta rummet och som leder till att den
byggda miljön kan förbättras utifrån barns och ungas behov.
Anknytning till den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter 3
Uppdragets genomförande knyter an till principerna i regeringens strategi för att stärka
barnets rättigheter på många sätt:
• Barnen har fått tid och stöd för att lära sig hur kommunens planering fungerar.
• Barnen har lärt sig om sina rättigheter genom att utöva dem.
• Föräldrarna har deltagit i möten där barnen har presenterat sina
undersökningsresultat och man har diskuterat deras synpunkter.
• Kommunerna har utvecklat sin kompetens genom fortbildning och genom att lösa de
uppgifter de ställts inför. Kommunerna har fattat beslut om rutiner för barns
inflytande i den fysiska planläggningen.
• Trafikverket har genomfört uppdraget i samarbete med Boverket och andra
myndigheter.
• Barnens medverkan har förbättrat kommunernas beslutsunderlag. Kommunerna har
genomfört barnkonsekvensanalyser.
• Kommunerna har utvärderat sitt arbete. Överenskommelser finns om hur
erfarenheterna ska spridas. 4

2

Avsnittet är en sammanfattning av värden och nytta som projektet skapat och som beskrivs mer utförligt i del 2.
Regeringens proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter.
4
Se del 3, avsnittet Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.
3
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Barns och ungas engagemang
Dokumentationen innehåller många exempel på att barn och unga har insett att deras åsikter
betyder något i och för kommunen. De är angelägna om att få visa vad de kan och de är stolta
över sitt arbete. De tycker att det är viktigt att få presentera sina synpunkter och att vara med
och påverka.
Bättre planer och kortare genomförandetid
En plan blir aldrig bättre än de underlag den vilar på. Med bättre dialog i tidiga skeden kan
man ta till vara lokal kunskap och erfarenhet hos barn, unga och andra medborgare och få ett
bättre planeringsunderlag. Samarbetet mellan skola och stadsbyggnadskontor och andra
förvaltningar inom kommunen ger bättre planer med ett bredare innehåll och med fler
aspekter på planering och byggande. För planerarna har projektet gett nya kunskaper om hur
barn tänker och hur man kan arbeta tillsammans med barn. De som ansvarar för
barnkonventionsfrågor har fått en djupare insikt i planläggningsfrågor. Genom att man
avsätter mer tid för tidiga samråd blir planen bättre förankrad inte bara hos barnen, utan
även hos deras föräldrar och familjer. Denna förankring har underlättat den formella
planprocessen.
Vinst för skolan
Även för skolan ger det vinster att medverka till att stärka barns inflytande i kommunens
planläggning. Flera av kommunernas skolpolitiker menar att skolans roll i kommunen stärks
och blir tydligare och att skolans medverkan i planeringen helt enkelt bidrar till att
förverkliga läroplanens mål. För elever som har varit mindre intresserade av skolan har
intresset för att lära väckts, och som en lärare uttrycker det, har det ”smittat av sig” också på
det övriga skolarbetet. Flera pedagoger uppger att deras medverkan har stärkt dem i sin
yrkesroll.
Samhällsnytta
Kommunernas deltagande i uppdraget har visat att barn och unga tänker på behov hos
många grupper i samhället: små barn, äldre, människor med funktionsnedsättning,
invandrarkvinnor som saknar mötesplatser och uteliggare och de tänker även på kommande
generationer. Att känna sig delaktig och få göra sin röst hörd har en klar koppling till
folkhälsan, vilket innebär att det samhällsekonomiskt är en vinst att utveckla inflytandet.
Värden för myndigheterna
Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutet ska var och en för sig engagera aktörer för att
nå de politiska målen inom sina respektive samhällssektorer. När myndigheter samverkar får
det större genomslag än om de skulle agera på egen hand. Myndighetssamverkan stimulerar
också kommunerna att betrakta barns inflytande i planläggningen som en
sektorsövergripande uppgift. Genom samarbetet för att stödja kommunerna har
myndigheterna kunnat visa att barns och ungas delaktighet är viktig för alla inblandade
aktörer.

Skolan som utredningsinstitut – i och för kommunen

5

Mats Ekholm, professor emeritus i pedagogik vid Karlstads universitet, har beskrivit skolan
som utredningsinstitut. I detta avsnitt sammanfattar vi hans föredrag om detta. Mats Ekholm
5

Avsnittet om skolan som utredningsinstitut är en sammanfattning av ett föredrag som Mats Ekholm höll 201109-22 vid en nätverksträff med pedagoger och planerare i de medverkande kommunerna. En längre version av
föredraget finns i tredje delen av denna rapport.
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har varit generaldirektör vid Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Han har också
medverkat i Kommittén för utbildning för hållbar utveckling (se avsnittet om ”Att lära för
hållbar utveckling”.)
Uppdrag skapar motivation
Lärare har oftast stor kännedom om kommunen, inte bara om hur man får barn att
utvecklas. Lärare är utredningsintresserade, särskilt när de vet att resultaten har betydelse
för kommunen. Ett preciserat uppdrag till en skola eller en klass kan ge goda resultat.
Uppdragen kan ge nya synvinklar men också belägga vad det är vi gör i våra livsmiljöer.
Förutom detta bidrar ett sådant uppdrag stort till att öka deras motivation för skolarbetet.
Ibland kan det vara svårt att få till så kallade schemabrytande aktiviteter. Men om eleverna
får som uppgift att till exempel ta reda på hur äldre uppfattar närmiljön har man fått igång
dem som utredare. De behöver sedan hjälp med att sammanställa och redovisa sina
undersökningsresultat. Då måste man samarbeta över ämnesgränserna. Uppdragsgivaren
kan också betala skolan för en utredning, vilket ökar intresset ytterligare för att arbeta
ämnesövergripande.

Elever i Göteborg, från olika skolor och stadsdelar, utforskar tillsammans sin stad från vattnet.
Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.

Upplevelse av gemenskap ger arbetsglädje
Det passar bra om barn och unga får riktiga uppgifter som kommer till användning i det
gemensamma samhällsbyggandet. Det är inte ovanligt att de unga betraktar liknande projekt
som spel för galleriet. Men när beställarna kommer till möten med de unga visar de att de
12

intresserar sig för de ungas synpunkter. När beställningen lämnas till skolan blir eleverna
engagerade, de får ställa sina egna frågor och försöka hitta vägar att besvara dem. De blir då
ägare av utredningen. Det är så människor blir motiverade och engagerade.
Barn och unga hittar egna vägar för att belysa frågor. De är till exempel oftast duktigare än
vuxna på att söka information på nätet. De ska få pröva egna arbetssätt och använda sig av
dem. Sedan är det nödvändigt att skolan gör det möjligt för dem att ordna det som de lärt sig.
Det är viktigt att de får rapportera till någon och att de kan känna att det de lämnar ifrån sig
räknas; det ska vara på riktigt! Det är det som gör det så motiverande att arbeta.
Om beställare och utförare samarbetar ökar chansen att jobba på ett meningsfullt sätt. Det är
inte minst viktigt för lärarens motivation. Gemenskapskänsla ger arbetsvilja. Läraren
upplever att man arbetar tillsammans med en uppgift. Den viktigaste faktorn som skapar
arbetsvilja är att se meningen med det man gör, att förstå det man ska göra – det är riktigt
spännande!

Förutsättningar för utveckling – framgångsfaktorer

6

Kommunerna anger flera förutsättningar som de upplever har bidragit till att arbetet har
fungerat och gett resultat som kommer till nytta i planläggningsprocessen, så kallade
framgångsfaktorer.
Nätverksarbetet givande
En central förutsättning för kommunernas goda resultat är att de har ingått i ett nätverk .
Trafikverket, Boverket och Folkhälsoinstitutet har erbjudit stöd och styrning genom en arena
för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Arenan har gett en känsla av trygghet och
samhörighet som stöd i de svårigheter man möter på var sitt håll. Man knyter kontakter och
ger varandra idéer. Att myndigheterna är närvarande och visar att de har ett gemensamt
intresse för kommunernas utveckling är också inspirerande för både planerare och
pedagoger.
Kommunledningens stöd
En framgångsfaktor är att kommunledningen fattar beslut om metodutveckling och tecknar
en överenskommelse med myndigheten där man beskriver sina åtaganden. Framgångarna
under projektets gång beror mycket på den kompetens som aktörerna har och tillägnar sig
under arbetet samt det stöd de känner från kommunens ledning.
Ovana arbetsformer kräver tid och resurser
Det är viktigt att inleda utvecklingsarbetet i mindre skala men med väl tilltagna resurser.
Redan från början måste man vara medveten om det tar längre tid än man kan tro att
utveckla samarbete mellan flera parter. Allt arbete som innebär utveckling av metoder och
rutiner är tids- och energikrävande första gången det genomförs. I takt med ökad erfarenhet
kan metoderna omsättas i rutiner i det dagliga arbetet och då kommer vinsterna med
utvecklingen fram.
Gemensam bild av arbetet
Det är mycket viktigt att alla som deltar i metodutvecklingen har en gemensam bild av vad
projektet handlar om och syftar till. Man måste ha en bra uppfattning om hur arbetet är
avgränsat och vad det omfattar samt vilken tidsplan som gäller. Att aktörerna vet vilka roller
6

Avsnittet är en sammanfattning av de framgångsfaktorer kommunerna upplevt i arbetet och som beskrivs mer
utförligt i del 2.
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de har i relation till barns och ungas rätt till inflytande i planläggningsprocessen är viktigt för
att arbetsformerna ska ge resultat. Alla ska känna att de deltar i ett gemensamt
utvecklingsarbete och att det krävs samordning. För detta krävs återkommande möten
mellan aktörerna.
Förutsättningar för barnen …
Det är positivt att planerare inledningsvis bjuder in elever och lärare för att planera projektet
tillsammans. Då visar man på att ungdomarnas synpunkter och åsikter är viktiga redan från
början. Ungdomarnas presentationer för planerare och politiker är viktiga för att de ska
uppleva att deras arbete blir väl mottaget och för att få till stånd en dialog kring deras
resultat. Vidare är det mycket betydelsefullt att eleverna får återkoppling från planerarna.

Elever i Göteborg får återkoppling på sina förslag från kommunalråd och planerare.
Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.

… och för skolan
Det krävs framförhållning och tid för planering om skolan ska fungera som ett
utredningsinstitut. Det är viktigt att se kopplingen mellan utredningsarbetet och skolans mål.
Pedagogerna måste känna stöd hos skolledningen och få tillräckligt med utrymme och
resurser för att arbeta med projektet. Det är också viktigt att politiker och handläggare deltar
vid elevernas presentationer.
Myndighetssamverkan skapar förutsättningar för utveckling
Regeringen framhåller i sin strategi för att stärka barnets rättigheter att det är angeläget att
man sprider de erfarenheter och kunskaper som finns av att arbeta med barnets rättigheter
och barnkonventionens tillämpning i olika verksamheter. Det är också viktigt med dialog och
samverkan i dessa frågor mellan aktörer på statlig och kommunal nivå. 7
Enligt regeringen har de statliga myndigheter som arbetar med frågor och verksamheter som
rör barn ett ansvar för att skapa förutsättningar för samverkan och samordning.
7

Regeringens proposition 2009/10:232. Strategi för att stärka barnets rättigheter.
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Utgångspunkten är barnets rättigheter. Förutsättningarna ska skapas inom den egna
myndigheten, i förhållande till andra myndigheter och i relation till den samverkan och
styrning som sker gentemot kommuner och landsting.
Internationella studier av hur man arbetat för att förverkliga konventionen om barnets
rättigheter visar att statliga myndigheter har en viktig roll att fylla. Bristande styrning får
negativa konsekvenser för implementeringen av konventionen. Den lokala nivån behöver
statliga initiativ med konventionen som utgångspunkt. Det är viktigt att staten visar vägen så
att den röda tråden blir möjlig att följa från FN till lokala sammanhang. 8
Dessa inriktningar gällande samverkan mellan myndigheter och kommuner tillsammans med
de goda erfarenheter av samarbete som finns från uppdraget pekar åt samma håll. Slutsatsen
är att en lämplig uppgift för Trafikverket och Boverket med flera berörda myndigheter är att
skapa förutsättningar för kommunerna att utveckla barns och ungas delaktighet i den fysiska
planläggningsprocessen. Det är logiskt att vi samtidigt utvecklar barns och ungas inflytande i
planläggningsprocessen för infrastruktur.

När kommunens planerare kom med det slutgiltiga planförslaget till eleverna för återkoppling plockade
de genast fram sina linjaler för att undersöka om kommunen verkligen följt deras förslag.
Foto: Thomas Larsson, Trafikverket.
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Englund, Elizabeth. (208). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Statligt ansvar – regionalt lärande?
Akademisk avhandling i pedagogik. Stockholms Universitet.

15

Ett samarbete med

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se

TRAFIKVERKET. PUBLIKATION: 2012:248. ISBN: 978-91-7467-440-8. januari 2013. PRODUKTION: grafisk form. TRYCKERI: trafikverket. Foto: göran fält.

