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You kids don´t know what you want, that’s why you’re still kids because you’re stupid.  
(The Simpsons s8e14). 
 
 
 
Barn vet något mer än vi vet men också något mindre.  
(Seminarium om GIS för barn, 2009, Uppsala) 
 
 
Children are undoubtedly the most photographed and the least listened to member of society.  
(Hart, 1992, s.8) 
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Sammanfattning  
Barn ska enligt FN:s barnkonvention ha rätt att bilda egna åsikter och fritt uttrycka dem i alla frågor 
som rör barnet, och dessa åsikter ska tas på allvar. Förståelsen av vad det innebär att ha ett 
barnperspektiv har ändrats på senare år och differentierats i två betydelser. Barnperspektiv syftar till 
att ta hänsyn till barns villkor och verka för barnens bästa och barns perspektiv innebär att barns 
åsikter och synsätt tas på allvar i planeringen. Flera studier har tidigare undersökt barns deltagande i 
olika planeringsprojekt och visat att barnen ofta endast är med på bild i projekt utan att ha något 
egentligt inflytande. I min uppsats undersöker jag ett dagsfärskt projekt för att se vilket sorts 
barnperspektiv som är mest framträdande. Då barnperspektivet går hand i hand med deltagande har 
jag arbetat fram ett mätverktyg utifrån tre olika delaktighetsstegar. Mätverktyget som jag döpt till 
Lunnergard’s Ladder of Participation har applicerats på min empiri för att kunna undersöka vilken 
nivå som projektet når upp till. Då barnperspektivet dels handlar om att få med barn, dels om att ta 
tillvara barns idéer så diskuteras svårigheten att åstadkomma detta. Här används egna intervjuer 
med barn som varit delaktiga i projektet. Resultatet av min fallstudie visar att projektet har en 
genuin touch men att det inte når upp till delaktighetsnivån där barnen lämnar egna åsikter. Studien 
visar således att den första betydelsen av barnperspektivet varit det mest framträdande.  
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Förord  
Att studera barnperspektivet i planeringen med allt vad det innebär har varit en spännande resa. Jag 
har fått en insikt i hur svårt det kan vara att genomföra ett projekt på ett genuint sätt trots att viljan 
finns där. Den kunskap och erfarenhet som jag samlat på mig under resans gång kommer jag ha stor 
nytta av i mitt framtida yrkesliv och jag kommer alltid att bära med mig delaktighetsstegen under 
armen. Under studien har jag träffat på många engagerade personer, framförallt en fantastisk 
projektledare som visade ett brinnande engagemang för barnens rättigheter. Jag vill säga tacka till 
alla som hade vänligheten att ställa upp på intervju eller på annat sätt bidrog med sina kunskaper 
och erfarenheter. Till sist så vill jag även tacka min utomordentliga handledare Patrik Tornberg som 
träffsäkert väglett mig i barnperspektivets snåriga djungel.  
 
Gunnar Lunnergård  
Stockholm, januari 2011
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1 INLEDNING  
Medborgarinflytande har länge diskuterats, och 1969 delade Sherry Arnstein upp deltagandet i olika 
nivåer genom att använda en stege som metafor. Desto högre upp på stegen desto mer makt får 
medborgarna. Men går det att mäta deltagande? På senare tid har det blivit allt vanligare att även 
barnen ses som aktörer i samhället och i planeringen av den byggda miljön. Detta beror till stor del 
på att FN:s barnkonvention skrivs med i planeringsdokument. I artikel 12 i FN:s barnkonvention 
står det under rubriken Åsiktsfrihet och rätt att bli hörd: Barn som är i stånd att bilda egna åsikter har 
rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad (FN:s barnkonvention). Roger Hart (1992) är en av de som tänkt vidare kring 
Arnstein’s stegmetafor och anpassat stegen för just barnens deltagande. Skillnaden mellan vanligt 
medborgarinflytande och barnens är att barnen inte själva kan ta ansvar för stora beslut. 
Beslutsprocessen delas hela tiden med vuxna. Ett sätt för barn att påverka beslut är att de får 
uttrycka sina egna åsikter om ett visst problem. Qvarsell (2003) menar att det har blivit politiskt och 
praktiskt pedagogiskt viktigt att ha ett barnperspektiv - och ställer sig frågan om det handlar om hur 
vuxna ser på barn eller om hur barn själva uppfattar sina villkor. Många menar att de har ett 
barnperspektiv, men det innebär inte per automatik att barnen får vara med och påverka och lämna 
egna bidrag. Barnperspektivet används ibland på ett skendemokratiskt sätt för att rättfärdiga ett 
projekt (Björklid, 2009). Vem kan säga nej till ett förslag som är bra för barnen? Barnperspektiv 
som ord har en positiv klang, ungefär som ordet helhetsperspektiv och används flitigt i rapporter 
och liknande dokument. Det finns projekt som utger sig för att jobba med barn men egentligen så är 
de endast med på bild. För att ta reda på vilket sätt barnperspektivet används i planeringen av den 
byggda miljön, har jag fått möjligheten att göra en fallstudie av ett pågående projekt med ett uttalat 
barnperspektiv i Stockholmsområdet. Projektet heter Säkra och lekvänliga skolvägar och är ett 
gemensamt projekt mellan en Stockholmskommun och Trafikverket (F.d. Vägverket). Syftet med 
projektet är att bryta den negativa trenden att allt fler barn skjutsas till och från skolan och att barn 
rör sig allt mindre. Det sägs att dagens barn håller på att bli en ”baksätesgeneration”. Projektmålen 
syns nedan: 
• Att skapa möjligheter för nya resvanor. 
• Att medverka till att biltrafiken minskar med hjälp av metoder som gör att flera barn inspireras att 

promenera eller cykla till och från skolan i stället för att skjutsas med bil. 
• Att kommunens trafik- och stadsplanering bättre anpassas till barnens behov utifrån säkerhets- och 

upplevelseaspekter. 
• Öka medvetenheten om vad skjutsandet medför för problem. (Rapport Säker och lekvänlig skolväg 

2005-05-10). 
Med projektet menas i uppsatsen mitt specifika projekt som är ett av delprojekt till Säkra och 
lekvänliga skolvägar, om inget annat sägs. I min fallstudie kommer jag att undersöka vilken nivå av 
deltagande som projektet når upp till och även belysa svårigheterna med att föra dialog med barn. 
Mitt syfte är självklart inte att hänga ut eller kritisera någon, utan endast att se vilka möjligheter och 
svårigheter som det innebär att arbeta med barn i planeringsfrågor. 

1.1 Problemformulering/syfte 

1.1.1 Varför är barnperspektivet viktigt?  

Barnperspektivet är inte viktigare än andra perspektiv men en del i vad som brukar kallas ett 
helhetsperspektiv. Man försöker se till alla berörda i olika avseenden. Att bara välja ut vissa som ska 
ha något att säga exkluderar alla som inte blev utvalda (Connelly & Richardson, 2004). Det betyder 
inte att man inte strävar efter en helhetsbild men det kan vara bra att inse dess begränsningar. 
Hedrén (1998) gör en filosofisk genomgång av betydelsen av helhetsbegreppet, och kommer fram 
till att det blir problematiskt att påstå att man kan ge en totalbild av något. Alltså tanken att det finns 
en ändlig mängd data om något. En av betydelserna av helhetssynen kan vara Att beakta alla typer 
av intressen som riktas mot något. Då många planerare ser det som sin uppgift att förmedla en 
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helhetsbild av något anser Isaksson (2004) att det vore vist av planerare att ifrågasätta detta 
normgivande helhetsperspektiv. Varför ska man sträva mot något som inte går att uppnå? Det som 
utmärker barnperspektivet i den stora helhetsbilden är att barn inte har samma möjlighet att driva 
saker och behöver ofta företrädare för att kunna göra detta på ett bra sätt. Man kan se barnen som en 
minoritetsgrupp som ska värnas om, och tas hänsyn till. Som trafikingenjören uttryckte det i en av 
intervjuerna på frågan om vilka svårigheter som finns med barnens deltagande: Det känns som man 
har något slags ansvar för deras åsikter. Med barnen känns det mer som att man skulle genomföra det, 
medans vuxna är så himla mycket starkare och kan driva på, på ett annat sätt. Det känns som om man 
försvarar en minoritet. Barnen är en grupp med ett språk som behöver tolkas och tydas för att kunna 
göra sig förstådda. Barn förmedlar ofta en svårtolkad information som kan ses som ”fel 
information” för den ovane. Skantze (2005) menar att det är viktigt att se ”fel information” som 
något som kan användas ur ett annat perspektiv. Hart (1992) menar att deltagande är själva grunden 
för demokratin och att barnens möjlighet att påverka och delta i projekt speglar samhället i övrigt. 
Barnen måste få öva på att delta och engagera sig. Det går inte att lära ut delaktighet det måste 
praktiseras (Hart 1992). En annan aspekt när det kommer till barns rättigheter är FN:s 
barnkonvention som bör tas hänsyn till. Oavsett vad man tycker om barnperspektivet så känner sig 
planerare skyldiga att se till barnens bästa utifrån FN:s barnkonvention (FN:s barnkonvention, 
1990). Barnen har rätt att påverka. Ett annat förhållningssätt är att se på barns medverkan som en 
resurs och faktiskt något som kan tillföra något som inte kan inhämtas på annat sätt. I det här fallet 
så görs det för att öka säkerheten på skolvägarna, vilket hade varit svårt utan att ta med barnen i 
processen. En fördel med att ta med barn i trafikplaneringen är ju för att det som är säkert för barn 
är säkert för de flesta. Medverkan av barn i trafikplanering kan även ses som ett pedagogiskt inslag i 
skolan där barnen får möjlighet att jobba med trafik och bli bättre på att hantera trafik i olika 
sammanhang.  

 

1.1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur barnperspektivet används i planeringen av den 
byggda miljön i fallet Säkra och lekvänliga skolvägar i en kommun i Stockholmsområdet - och hur 
borde det ha använts för att uppfylla min definition av ett genuint barnperspektiv, där genuint 
deltagande kommer ligga i fokus? Med genuint deltagande menar jag en inställning att försöka få 
med barnen på ett sätt som stämmer överrens med FN:s barnkonvention, som säger att barnen ska få 
lämna egna åsikter i frågor som rör barnen och dessa ska tas på allvar. Genuint barnperspektiv är 
synonymt med barns perspektiv i distinktionen mellan barnperspektiv och barns perspektiv. 
 

1.2 Frågeställningar 

• På vilket sätt används barnperspektivet i planeringen av den byggda miljön? 
• Hur ser lärarna  på barns deltagande i projektet? 
• Hur ser två lärares barnperspektiv ut? 
• Hur ser projektledaren på barns deltagande i projektet? 
• Hur ser projektledarens barnperspektiv ut? 
• Hur ser trafikingenjören  på kommunen på barns deltagande i projektet? 
• Hur ser trafikingenjörens  barnperspektiv ut? 
• Hur ser barnen själva på sitt deltagande i projektet?  
• Vilken nivå av deltagande når det här projektet? 

1.3 Hypoteser 

Det är stor skillnad på vad som menas med delaktighet. Är det så att barnen är med rent fysiskt men 
inte riktig ges möjligheten till ett verkligt deltagande, enligt min definition av genuint deltagande? 
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1.4 Avgränsningar 

Avgränsningen är till projektet Säkra och lekvänliga skolvägar och den kommun med respektive 
skolor som de valt ut. Arbetet kommer inte analysera eller kommentera det faktiska resultatet av 
projektet, utan kommer endast studera metodiken och vilket sorts barnperspektiv som lyser igenom. 

2 METOD 

2.1 Val av projekt/fall 

Jag har fått förmånen att följa ett pågående projekt på nära håll i en kommun i Stockholmsområdet. 
Fallstudien innefattar en kommun med två skolor som deltagit i projektet. Skolorna kommer att 
beskrivas efter elevantal. Ena skolan har 200 elever och den andra har 600 elever. Där utav följer de 
logiska namnen skola 200 och skola 600. Vid valet av kommun har jag varit utlämnad åt vilka 
kommun som Vägverket valt ut för att delta i projektet. Jag har däremot kunnat välja vilken 
kommun jag velat arbeta med inom projektet Säkra och lekvänliga skolvägar. Projektet är ett 
exempel på hur det kan gå till i arbetet med barn i planeringsfrågor och vilka problem och 
möjligheter som kan dyka upp. Dessutom har projektet en uttalad strategi att inrikta sig nästan 
endast på beteendeåtgärder i just den här kommunen. 
 

2.2 Val av metod 

I mitt arbete har jag valt att använda kvalitativa intervjuer. Intervjuerna bygger på en deduktiv 
ansats där kunskap inhämtats innan själva intervjun äger rum. Arbetssättet valdes för att 
frågeställningarna som står i fokus i den här studien bäst studeras genom djupintervjuer och samtal. 
Några svagheter med den kvalitativa forskningsintervjun är att det kan vara svårt att behålla 
objektiviteten eftersom resultaten ska grunda sig på aktörernas syn och inte i mina egna 
uppfattningar. Här får man se upp så man inte bildar sig en förutfattad mening om vad resultatet 
borde bli. Kvale (1997) nämner fem sätt att analysera material på. Dessa är meningskategorisering, 
meningskoncentrering, meningsstrukturering genom berättelser, meningstolkning och ad hoc-
metoden. Ad hoc-metoden är när alla dessa olika metoder används. I min strukturering av det 
transkriberade intervjumaterialet har jag använt meningskategorisering, då jag satt olika färger på 
intervjuerna och sorterat in dessa under olika teoretiska teman. Meningstolkning har jag försökt att 
undvika genom att försöka få med hela citat, utan att förkorta eller ändra. Är dock medveten om att 
detta sker i viss mening ändå, men målet är att undvika det i den mån det går. Eftersom jag läst på 
mycket innan intervjuerna ägde rum så finns det stor risk för förutfattade meningar här, och även att 
jag indirekt styr mitt intervjuobjekt mot svar som jag eventuellt skulle vilja ha. Den kvalitativa 
forskningsintervjun har många brister när det kommer till objektivitet och subjektivitet, men enligt 
min bedömning var det bästa sättet att sätta sig in i det här projektet.  
 

2.3 Urvalskriterier 

Mitt viktigaste urvalskriterium var att personen i fråga varit delaktig i projektet på något sätt och 
visste vad det innebär. Gärna att personen varit huvudansvarig, men inget krav. Urvalskriterierna för 
barnen var också att de skulle ha varit delaktiga i projektet.  
 

2.4 Val av personer 

I mitt val av intervjuobjekt så har jag försökt att ta med de som varit huvudansvariga för projektet 
på ett eller annat sätt. Alltså de som på bästa sätt kan ge kunskap om projektet till min studie. Efter 
att ha träffat projektledaren för projektet i kommunen tillfrågades denna om vilka som varit aktiva i 
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projektet. Projektledaren för projektet i kommunen hjälpte mig således att hitta lämpliga 
intervjuobjekt. Innan träffen hade jag tänkt intervjua projektledaren, trafikingenjören, lärarna, 
föräldrarna och barnen. Efter att ha diskuterat med projektledaren insåg jag att det skulle bli 
svårighet att få med föräldrarna på intervjuer. Valde därför att exkludera föräldrarna som aktör i min 
studie. Valet av de specifika personerna skedde under två temadagar som ägde rum på respektive 
skola. Här fick jag möjlighet att knyta kontakter med lärare, elever och trafikingenjörer. Det är 
lättare för mig att träffa personerna på riktigt innan man ringer och frågar om intervjuer. De blir mer 
benägna att ställa upp när de vet vem man är. Valet av projektledare var enkelt eftersom det bara 
fanns en. Barnen som jag intervjuade var barn som lärarna valde ut på uppdrag av mig och som 
uppfyllde kriteriet. Jag försökte få till så att jag intervjuade alla åldrar som varit med i projektet, så i 
skolan 200 blev det 4 elever i årskurs 3-5 och i skola 600 blev det 5 elever i 0-1. Valet av olika 
åldrar gjordes för att få lite mer känsla för vilka olika svårigheter det finns i mötet med barnen 
beroende på mognad. I FN:s barnkonvention står det att: Åsikterna ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. 
 

2.5 Antalet intervjuer 

Till intervjuobjekt valdes en projektledare och två lärare ut. En lärare per skola. Trafikingenjören 
blev den som varit som mest stöd för projektledaren i valet av avlämningsplatser. Barnen valde jag 
att intervjua i grupp och det var fyra stycken i klass 2-4 på ena skolan och fem i klasserna 0-1 på 
andra. Totalt sett så har alltså sex intervjuer gjorts.  
 

2.6 Intervjuernas upplägg och genomförande 

Som tidigare nämnts så har en förförståelse av problemområdet byggts upp innan intervjuerna 
genomfördes och när jag kände att tillräckligt med bakgrund tillgodogjorts började jag leta upp 
nyckelord och problematiseringar som dykt upp i min litteraturöversikt. Dessa problematiseringar 
och frågeställningar strukturerade jag sedan upp efter 3 olika teman: Barns deltagande, Metoder, 
Etik/Demokrati/Återkoppling. Den sista var svår att sätta rubrik på så det blev en tredelad och 
handlar egentligen om skendemokratiska tendenser. Intervjuguiden delades upp i teman för att det 
skulle bli lättare att anpassa frågorna till intervjuobjektet. Intervjuguiden skickades sedan till 
respektive person innan intervjun så de visste vad vi skulle prata om. Läraren fick inte vissa frågor 
som projektledaren fick och vise versa. Samma sak gäller förstås även trafikingenjören. 
Barnintervjuerna är upplagda på ett lite annat sätt. De är mer direkta frågor som handlar om hur de 
tycker det har varit att vara med i projektet. Eller så får de berätta om sin väg till skolan. Det 
viktigaste med barnintervjuerna var inte precis vad de svarade utan egentligen själva 
intervjusituationen och vilka svårigheter som finns i samtalet med barn. Alla intervjuerna har 
transkriberats ordagrant men ibland har jag gått in och rättat till språket lite. Detta utan att ta bort 
eller ändra innehållets betydelse på något sätt. Intervjuerna med barnen tog plats ungefär 1-3 veckor 
efter det att barnen invigt avlämningsplatserna. Detta för att projektet skulle vara någorlunda färskt i 
minnet.   
 

2.7 Övrigt analysmaterial 

Här ingår information och bakgrundsmaterial som projektledaren använt i projektet. Det ingår bland 
annat en film och en affisch, men även projektets uppläggning och de frågor som har ställts till 
barnen. Övrigt empiriskt material är temadagarna där jag var närvarande.  
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3 LITTERATURÖVERSIKT 
Tidigare studier av barn i planeringssituationer har ofta handlat om att problematisera 
barnperspektivet på olika sätt, detta görs även i denna uppsats. Litteraturöversikten inleds med att 
redogöra för FN:s barnkonvention, för att sedan övergå till att reda ut begreppet barnperspektiv och 
meningen med detta. Efter detta görs ett försök till att motivera varför barn är en bra resurs i 
trafikplanering. Artiklarna har valts för att ge läsaren en överblick över problemområdet. 

3.1 FN:s Barnkonvention 

FN:s ”Barnkonvention”, är en konvention om barnens rättigheter, godkändes av Sverige efter 
riksdagsbeslut 1990-06-21. De som skrivit under är förpliktade att vidta alla lämpliga åtgärder för 
att förverkliga konventionen. Innehållet i konventionen är beskrivet i 41 artiklar där artiklarna 
1, 2, 3, 6, 12, 24 och 31 är de som är mest relevanta när det gäller barn och trafiksäkerhet. Nedan 
följer konventionens relevanta artiklar i sin helhet: 

Artikel 1. Definition av barn 
Med barn avses varje människa under 18 år. 
Artikel 2. Icke-diskriminering 
All a barn har fullt och lika människovärde. Varje barn har rätt att få sina rättigheter enligt 
konventionen tillgodosedda. 
Artikel 3. Barnets bästa 
Man ska ta se till att barnets bästa kommer i främsta rummet vid alla beslut och åtgärder som rör 
barn. 
Artikel 6. Rätt till liv och överlevnad 
Barns rätt till överlevnad och utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. 
Artikel 12. Åsiktsfrihet och rätt att bli hörd 
Barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör 
barnet. Åsikterna ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 
Artikel 24. Hälso- och sjukvård 
Lämpliga åtgärder ska vidtas för att minska barnadödligheten. 

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att föräldrar och barn har tillgång till undervisning 
om förebyggande av olycksfall samt får stöd vid användning av sådana grundläggande kunskaper. 
Artikel 31. Barns rätt till lek och fritid 
Barn har rätt till lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för 
rekreations- och fritidsverksamhet. 
 Tabell 1: Utdrag ur FN:s barnkonvention (1990) 
 

3.2 Det problematiska barnperspektivet.  

I en artikel av Birgitta Qvarsell (2003) diskuteras hur barnens perspektiv har problematiserats 
genom åren. Det har blivit politiskt och praktiskt pedagogiskt viktigt att ha ett barnperspektiv. Men 
handlar det om hur ansvariga vuxna, forskare eller professionella, ser på barn om vad som kan anses 
vara barns bästa, eller om hur barn själva uppfattar sina villkor. Det finns en skiljelinje här. 
 
Qvarsell (2003) diskuterar vad folk menar med uttrycket ”för barnets bästa”, vem är det som 
egentligen avgör vad som är barnets bästa? FN:s konvention om barnets rättigheter nämner barnens 
bästa i artikel nr.3. Att ha ett barnperspektiv kan ses som ett sätt att värna om en tidigare 
underprivilegierad grupps intressen. Det kan också handla om att se fenomen ur flera perspektiv, 
alltså ett helare perspektiv. Här handlar det om både vuxnas perspektiv på barn och barns egna 
perspektiv på sin omvärld och villkor. Konventionen nämner inte bara barnens bästa utan också om 
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deras rätt att yttra sig och höras. Barnens rätt till fritid, utbildning och en värdig behandling är andra 
saker som nämns. Här blir det betydelsefullt att skilja barns perspektiv från synen på barn (FN:s 
barnkonvention via Qvarsell, 2003).  
 
Hur styr och påverkar vuxnas förväntningar barnen? Qvarsell (2003) nämner att begreppet 
barnperspektiv används på olika sätt i den allmänna debatten. Ibland handlar det om hur vuxna 
professionella som arbetar med barn, ser på barn. Ibland handlar det istället om hur barnen ser på 
sin värld och sina villkor. Barnens perspektiv kan också ha olika betydelse eftersom ordet 
perspektiv kan betyda olika saker. Det kan betyda position, utsiktspunkt, men det kan också stå för 
synsätt och teori. Man kan säga att man ser något från eller ur ett perspektiv, i andra fall att man 
befinner sig i ett perspektiv. Att försöka ge ett helhetsperspektiv leder till frågor om forskningsetik 
och respekt. I vissa fall kan det av respekt för andras integritet och värdighet bli så att man får låta 
bli att studera barns värld och villkor. Här refererar Qvarsell (2003) till Pettersson (1990) som 
nämner att helhetssynen kan bli ett hot mot mänsklig integritet.  
 
En annan viktig distinktion som Qvarsell (2003) tar upp är den mellan barnets rätt och behov. 
Forskningen om barn, för deras bästa har ofta handlat om att se till barnets generella behov. 
Problemet är att den professionelle endast har sina erfarenheter och kunskaper om det generella 
barnets behov och dessa behöver inte säga något om det specifika barnet. Att fatta beslut utifrån 
någons generella behov är en stor brist på respekt. Tänkta behov om vad som är bra för barnet kan 
alltså komma i konflikt med barnets rätt att säga sin mening eller ge sin uppfattning om en situation. 
Det Qvarsell (2003) bland annat vill ha sagt är att det globala generella barnet inte existerar. Här 
bortser man helt från variation och kultur. Qvarsell (2003) refererar till pedagogerna och 
psykologerna Jean Piaget och Janusz Korczak som gick sina egna vägar och intresserade sig för vad 
barnen hade att säga om sina villkor. Children are undoubtedly the most photographed and the least 
listened to member of society (Hart, 1992 s.8 citerad i Qvarsell, 2003). Vad säger detta om vuxnas 
barnsyn? Det handlar alltså också om att lyssna på barnens röster.  
 
Qvarsell (2003) refererar till Andersen och Ottosen (2002) som diskuterar barnet som informant och 
respondent. Vad kan man fråga barn i enkäter? Får man alltid de svaren man vill ha och vad har 
barnen svarat på? Har de svarat vad de observerat och sett eller vad de tror sig bör svara? Det kan 
vara två helt olika saker. Det finns alltså en utmaning här hur man ska kunna ta tillvara på barns 
uttalanden och idéer. Det sägs ibland att barn på grund av deras utvecklingspsykologiska 
begränsningar inte kan se saker ur en annans perspektiv. De är alltså egocentrerade och vi borde inte 
kunna ställa samma krav på barnen som vi gör på perspektivseende hos vuxna. Barn berättar vad de 
ser och hur de tänker om det de ser medans vuxna är förblindade av sina föreställningar av vad de 
borde se, eller hur de själva bör förhålla sig. Vuxna har ofta en mer ideologisk syn, och tolkar saker 
som de borde vara. Barnen har däremot en sak- och verksamhetsfokuserad syn, de ser de 
verksamheter som äger rum och har uppfattningar om dem. Ny teknik kan vara ett viktigt sätt att 
kunna förstå och använda barnens perspektiv på ett vettigt sätt. Som sagt så betonas det ofta att vi 
ska se barnen men inte lika ofta att vi ska höra barnen. När vi säger oss sätta barnet i centrum för 
olika välmenande åtgärder, för barnets bästa, kan vi fråga oss om detta är förenligt med barnets rätt. 
Konventionen är så generellt utformad att den ger legitimitet åt både barnfokuseringen 
(fotograferingen) och barnets perspektiv (Qvarsell, 2003).  
 
 
Hur generella får rättigheterna för barnen vara egentligen? Är det en medborgerlig rättighet för barn 
att uttrycka sitt perspektiv? En viktig fråga här är allmän medborgarrätt. Kan barn som är 
underåriga fullt ut få sådana rättigheter som kräver medborgerligt ansvar? Ett ansvar som barnen 
inte kan ta. Behöver de företrädare som hävdar deras rättigheter? Måste globala konventioner eller 
deklarationer, när det gäller barn, med nödvändighet bli instrument för vårdnadshavare och 
vägledare snarare än för barnen själva? (Qvarsell, 2003).  
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Sammanfattningsvis kan man säga att barns perspektiv på villkor i sin omvärld, på andra 
människor, på fysiska ting och på sociala förhållanden, kan ge väsentlig kunskap för både den 
pedagogiska kunskapsbildningen och det praktiska pedagogiska arbetet. Det kan säga något om 
världen som sådan. Barnen ska höras som perspektivtagare i en strävan att uppnå en helhetssyn. 
Men helhetssynen kan bli ett hot mot mänsklig integritet. Barnens rättigheter kan inte och bör inte 
ersättas av tänkta generella behov. Det är en utmaning att se barnen som informanter om sina villkor 
och sin omvärld snarare än respondenter till en tänkt kulturell norm. En viktig distinktion som 
Qvarsell (2003) gör är att skilja på barnperspektivet och barnens perspektiv.  
 
Björklid (2009) problematiserar barnperspektivet med att fråga: Vems perspektiv?  
Barns perspektiv - Där barnen själva har lämnat bidrag  
Barnperspektiv - Syftar till att ta tillvara barns villkor och verka för barns bästa.  
 
Med detta menar Björklid (2009) att det är skillnad i betoningen och innebörden. Barnperspektivet 
kan missbrukas och bli en så kallad skendemokrati där barnen används som en bricka i spelet för att 
förverkliga ett projekt. Skendemokratin strukturerades upp på följande sätt:  

Representativitet Barnens information Tillräckligt med tid 

Tid och rum Etiska frågor - transparens Syfte och förväntningar 

”Rätt svar” Manipulation Respekt för Barns kompetens 

Väsentliga frågor Fragmentarisk information  

Rätt att inte delta Vems ansvar?  

Tabell 2: Skendemokratiska faktorer (Björklid, 2009). 
 
Björklid (2009) talar om hur lätt det är att använda barn och styra dem åt det hållet man vill 
(manipulation). Det är viktigt att man är tydlig med syfte och förväntningar innan man börjar ett 
sådant här projekt. Det handlar om att försöka förmedla ett helhetsperspektiv för barnen och inte 
endast den passande informationen. Det betonades att återkoppling och uppföljning av projekten är 
av största vikt, men att det har varit lite svårt att göra det på ett bra sätt. Men allt hänger självklart 
på hur mycket tid man har. Citatet: Barn vet något mer än vi vet men också något mindre känns kanske 
som en självklarhet, men vad exakt är det barn vet egentligen, hur får man reda på det och vad har 
det för relevans i planeringen av den byggda miljön? Den viktigaste slutsatsen blev även här att det 
är skillnad på barnperspektiv och barns perspektiv.  
 
Barnperspektivet 
I en diskussion kring skillnaderna mellan barnperspektivet och barns perspektiv menar Engdahl & 
Pramling Samuelsson (2009), med hänvisning till en tidigare studie av Näsman & von Gerber, att 
barnperspektivet kan innebära att man utgår från en teoretisk förståelse av barns position. Alltså att 
den vuxna tror sig förstå vad barnets position är. När barns behov och rättigheter beaktas så är det 
oftast med stöd av FN:s barnkonvention kapitel 3 (Halldén, 2003). 
 
Johansson (2003) menar att om perspektivbyten ska göras, så krävs en psykisk och fysisk närhet till 
barnen. Forskaren måste föra dialog med de mänskliga världar som studeras. Det gäller enligt 
Johansson (2003) att förflytta sig till de perspektiv som öppnar upp för den andres mening. Ett 
problem med närheten till barnen är att det skapar förutsättningar för vuxna att manipulera barnet. 
De vuxna förstår barnens avsikter, men undviker att följa dem (Johansson, 2003). Fortsatt skriver 
Johansson (2003) om olika förhållningssätt som vuxna kan ha gentemot barnen. Barn som 
medmänniskor, vuxna vet bäst och barn är irrationella. 
 

1. Lyssna och följa barnens önskningar, utifrån synsättet att barn är medmänniskor. 
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2. Höra barnet och anse att de själva bättre än barnet förstår vad som är bäst för barnet (Vuxna 
vet bättre). 

3. Betrakta barns intentioner som irrationella och därför helt avstå från att närma sig barnen 
 
Barnperspektiv innebär alltså vuxnas perspektiv på barns situation och vad som är bäst för dem. 
 
Barns perspektiv 
Engdahl & Pramling Samuelsson (2009) menar att barns perspektiv handlar om vad barnen själva 
ser, hör, upplever och känner, liksom barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. 
Rasmusson (1994) och Johansson (2003, 2007) menar att det handlar om att försöka se världen ur 
ett barns ögon.  Här utgår man från att barnen är informanter om sitt liv och sin uppväxt och att 
försöka framställa tillvaron som barn uppfattar den (Halldén, 2003). När man skriver barns 
perspektiv betonas att barnen själva är agenter och att forskaren eftersträvar att försöka förstå dem. 
Barnperspektivet kan inrymma barns perspektiv men barns perspektiv inrymmer inte alltid vuxnas 
barnperspektiv (Engdahl, 2007, s.14). Engdahl & Pramling Samuelsson (2009) refererar till 
Bronfenbrenner som menar att det är viktigt av att lyfta fram barns röster. Detta är dock inte helt 
okomplicerat vilket många har tagit fasta på. Engdahl & Pramling Samuelsson (2009) jämför med 
Skantze och Rubinstein Reich, som understryker att det inte är helt okomplicerat för vuxna att få 
kunskap om barns perspektiv. Om man nu lyckats att få tag på barns röster så återstår svårigheten 
att tolka dessa röster. Här blir det än en gång den vuxne som gör tolkningen (Rasmusson, 1994; 
Halldén, 2003). Barns perspektiv innebär således att barnen fått lämna egna bidrag. 
 
Kritik mot distinktionen 
Det är dock inte helt problemfritt att påstå att det går att skilja på barnperspektivet och barns 
perspektiv. I Halldén (2003) diskuteras barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 
Halldén (2003) menar att barns perspektiv är när barnen själva har lämnat bidrag, men eftersom 
dessa bidrag ofta måste tolkas av vuxna så är det egentligen ingen nödvändig skillnad på barns 
perspektiv och barnperspektivet. Här diskuteras även svårigheten med att tolka barnens texter. 
Halldén (2003) menar att de språkliga misstagen som barnen gör tar uppmärksamheten från 
innehållet, vilket kan leda till att produkten istället blir ett roande inslag. Halldén (2003) menar att 
barns skrivande ska ses som barns lek och växande, och förstås i relation till de fantasier och 
funderingar som pågår hos barnet medan det skriver. Det är även en genusskillnad i hur barn 
skildrar saker. Halldén (2003) hade bett små pojkar och flickor att beskriva sin framtida familj och 
resultaten blev olika mellan könen. Flickorna beskrev familjen utifrån en vuxen kvinnas perspektiv 
och pojkarna beskrev familjelivet utifrån sitt eget perspektiv. Det är alltså inte helt okomplicerat att 
ta del av barns perspektiv då inte ens barnen alltid företräder sina egna perspektiv. Halldén (2003) 
menar att det inte går att säga att allt som kommer från barn per automatik är barns perspektiv, utan 
intervjuer och texter måste tolkas och analyseras och det är ingenting som är tydligt. Det vi kan 
urskilja vid en analys är barns perspektiv på deras positioner. Här blir innebörden av barns 
perspektiv det som forskaren kan få fram genom tolkning. Halldén (2003) menar att det kanske vore 
vist att låta barnperspektivet förbli ett ord. Slutsatsen i Halldén (2003) blir ändå eftersom begreppet 
är så mångtydigt att varje enskild forskare bör problematisera vad just han eller hon lägger i 
begreppen.  
 
Sammanfattning 
Då barnperspektivet är ett mångtydigt begrepp finns det anledning att bestämma sig för en 
definition då uppsatsens syfte är att beskriva hur barnperspektivet används i planeringen. Trots 
kritiken mot att göra en distinktion tycker jag det finns anledning att skilja begreppen åt. Då det blir 
en tydlig skillnad i att barnen får en större delaktighet enligt distinktionen barns perspektiv.  
  
Barnperspektiv innebär alltså vuxnas perspektiv på barns situation och vad som är bäst för dem. 
Barns perspektiv handlar alltså om barnens egna perspektiv och åsikter. 
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3.3 Vad är meningen med barndeltagande? 

Hart (1992) beskriver deltagande i stora drag som en process där beslut delas som påverkar folks liv 
och livet i samhället vi lever i. Det är själva grunden för demokratin och ett sätt att mäta 
demokratin. Deltagande är en rättighet för medborgare. Den nivå som barn borde ha något att säga 
till om är ett ämne som det tvistas om (Hart, 1992).  
 
Hart (1992) menar att vissa barnförespråkare framställer barnen som om de var samhällets räddare. 
Men många menar också att barndeltagande endast är en naiv uppfattning att barn skulle kunna vara 
med och bestämma när de helt enkelt inte har samma beslutskapacitet som vuxna. Andra tycker att 
barn ska skyddas från överdriven inblandning och ansvar för samhällets problem, och borde vara 
tillåtna att ha en bekymmerslös uppväxt. Om man ser till barns fritid och fria lek i i-länder så är det 
en fråga om för mycket skydd snarare än för lite. Barn behöver engagera sig i meningsfulla projekt 
tillsammans med vuxna. Det är orealistiskt att förvänta sig att barn helt plötsligt kommer bli 
ansvarsfulla och delaktiga medborgare vid åldrarna 16, 18, 21, utan att tidigare ha fått erfara vad 
som krävs i form av kunnande och ansvar för att vara delaktig (Hart, 1992).  
 
En förståelse för demokratiskt deltagande och självförtroendet och kunnandet att delta kan bara 
komma gradvis genom praktisering. Det kan inte läras ut genom exempel (Hart, 1992).  
 
Hur ska då detta gå till? Finns det verkligen exempel på hur barn på själva initierar ett projekt? 
Hart (1992) menar att det finns många exempel på barn som organiserar sig på egen hand utan 
vuxna. Du kan troligtvis komma ihåg byggandet av ett lekhus med några vänner när du var 7-8 år 
gammal. Detta skedde utan vuxnas insyn. Eller kanske kommer du ihåg att du hade loppmarknad 
och sålde saker utanför ditt hem. Sådana här exempel från ditt eget minne är de starkaste bevisen på 
barns kompetens. Principen bakom sådant initiativ är motivation. Barn kan designa och driva 
komplexa projekt tillsammans om de känner någon form av ägandeskap i dem. Om barn inte i alla 
fall delvis får själva formulera målen med projektet, finns risk att de inte visar den kunskapen och 
kompetensen de besitter (Hart, 1992).  
 
Hart (1992) anser vidare att deltagande fostrar motivation, som fostrar kompetens, som i sin tur 
fostrar motivation för nya projekt. Hart (1992) refererar till författaren William Goldberg som 
beskrev i sin bok Flugornas herre vilket typ av samhälle det skulle bli om man lämnade pojkar på 
en ö där de fick bestämma allt själva. Detta är en viktig påminnelse för idealister som jobbar med 
barn. Bara för att barnen initierar ett projekt så behöver det inte bli bra. Vi borde sträva mot ett 
samhälle där barnen lär sig att bli kompetenta, engagerade medborgare genom inblandning av 
kompetenta och engagerade vuxna. Vuxnas deltagande ska inte underskattas, inte minst för deras 
förmåga att vägleda men också för att de har något att lära sig (Hart, 1992).  
 
Förutom skräckexempel från Nazi-Tyskland så speglar ofta möjligheterna för barn att delta i ett 
samhälle även vuxnas möjligheter att delta (Hart 1992).  
 

3.4 Skendemokrati inom Barnkonsekvensanalysen 

I sin studie om Barnkonsekvensanalys – erfarenheter och visioner menar Pia Björklid (2007) att 
barns delaktighet inte är en garanti för demokratiska beslut. Barns delaktighet kan också leda till 
skendemokratiska processer. Är det en självklar vägsträcka så behöver man inte ta in barnen 
tidigare, för då är vi inne på det här med skendemokrati. Om sträckan varit känd sedan länge så 
finns barnens synpunkter redan med. Man behöver inte göra det för görandets skull, för då blir det 
skendemokrati. Andra viktiga erfarenheter som gjordes i studien handlade om representativitet och 
vikten av återkoppling i ett projekt (Björklid, 2007).  
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3.4.1 Representativitet 

I Björklids (2007) studie resonerade flera kring de metoder man använde för att låta barnen komma 
till tals. De problematiserade också kring risken för skendemokrati vid olika former. Det visade sig 
att det ofta är en resursfråga hur många barn man kunde ha med. Helst ska ju alla barn vara med 
men ibland måste man ”gena” lite skriver Björklid (2007). Många intressanta frågor ställdes i 
studien. Hur kan barn väljas på ett demokratiskt och representativt sätt? Hur många barn och vilka 
krävs för att de ska representera en barngrupp? Är barn demokratiska i sig? Blir det mer 
demokratiskt om man tar med alla barn? Det är troligtvis bättre om alla får tycka till men oftast blir 
det en resursfråga. Björklid (2007) gör en likelse hur det går till när vuxna ska konsulteras. Då sätts 
en annons in i tidningen, med problemet att alla inte kan läsa. Detta räknas ändå som någon slags 
demokrati. Intressegrupper med förespråkare och motståndare bjuds in till samråd. Egentligen borde 
målet enligt Björklid (2007) vara att barnen ska ha samma nivå. Barn som är representanter kan ju 
rimligtvis inte ses som representanter för framtida barngrupper. Hur många barn krävs då för att 
representera en grupp barn? Barn är inte en enhetlig grupp. I Björklids (2007) studie har en 
representativ grupp barn valts ut med hjälp av lärare. Några åker buss och några cyklar. Kan detta 
räknas som demokrati, då barnen inte har valt sig själva? Om man har dialog med barn så är det 
viktigt att det inte är en envägsinformation utan man måste föra dialog för att få förståelse. Frågan 
är då om man ska föra dialog med alla barnen eller kan man ta en grupp som då bildar modeller? Är 
dessa modeller varje enskilt barn eller kan grupper som har det likadant hittas. Här berättar Björklid 
(2007) om ett projekt som valt elevrådsrepresentanter i skolor som skulle företräda barn i 
kommunen totalt men som inte själva var berörda av objektet. Detta tycker Björklid (2007) är fel 
och liknar det vid ett ungdomsparlament, där de som skriker högst får någonting sagt och de som är 
tysta aldrig säger någonting. Många frågor väcks här. Kan en grupp med barn företräda barn? Kan 
barn vara företrädare och representanter för en hel grupp med barn? Samtidigt är det svårt att tänka 
sig att man ska ha en diskussion med alla barn. Hur ska det gå till? Finns det kanske ny teknik som 
skulle göra det möjligt? Björklid (2007) menar att konsultation av barn också innebär att ta den 
informationen man får på allvar och inte enbart göra det för syns skull. Alltså som dekoration och 
rättfärdigande av ett projekt. Syftet med barns delaktighet är ju inte att de ska vara en prydnad eller 
dekoration, eller att vi bara pratar med barnen. Poängen med delaktigheten är enligt Björklid (2007) 
att ta reda på vad de vet och vad de har för behov.   
 

3.4.2 Återkoppling av projekt 

Återkoppling innebär att någon av projektets aktörer återkommer och förklarar det som gjorts i ett 
projekt och förklarar sina beslut. Risker för skendemokrati, kan lätt uppstå då barn och andra 
medborgare enbart konsulteras och man sedan inte återkommer och förklarar beslut (Björklid, 
2007). Här menar Björklid (2007) att vi måste förklara för barnen tidigt att vi lyssnar, och 
återkommer till dem och berättar hur vi uppfattat deras synpunkter. Detta bör göras för att vuxna 
inte ska ha tolkat det som barnen sa annorlunda. Det kan ju vara så att det som barnen menade var 
något helt annat. Här är det av yttersta vikt att använda sig av metoder som barnen förstår. Det är 
viktigt att tid läggs ner på förberedelse innan återkopplingen görs, så att barnen verkligen förstår 
vad som har genomförts. Här bör de ansvariga redovisa även varför vissa förslag inte gick igenom 
(Björklid, 2007). 
 

3.5 Varför är barn en speciellt bra resurs i trafik planering? 

Johansson & Ledins (2000) menar att barn kan ge mycket bra och relevant information i 
planeringsprocessen och har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem enligt FN:s 
konvention. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet och varje barn ska ha rätt att överleva 
och utvecklas. En fallstudie har presenterats av Feil & Lindh (2000). De kartlade hur barns 
rättigheter och intressen beaktas i den fysiska planering som genomförs i kommuner inom 
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Vägverket Region Norr, och föreslår följande checklista för barns bästa i samhällsplaneringen: 
 
1. Att barn ska vara med som ett utredningsdirektiv i samhällsplaneringen. 
2. Att en konsekvensanalys för barn görs vid utredningar. 
3. Att barn ska höras i remissförfarandet.  
4. Att det ska finnas en checklista för barn bästa i samhällsplaneringen. 
5. Att det ska finnas en särskild grupp i kommunen med representanter från de olika partierna som 
bevakar intresset för barn. 
6. Att gatuutformningen skall checkas mot en målbild 
 
Barnen kan alltså ge mycket bra och relevant kunskap, men varför ska barnen vara med just i 
trafikfrågor? Har barnen något som inga andra har när det kommer till trafikfrågor?  
 
Det finns viss forskning som gjorts om barn i trafiken och i Johansson & Ledins (2000) rapport 
SYBAS sammanfattas den forskningen på ett bra sätt. En av slutsatserna i rapporten blev att det 
oftast är fordonsförarens uppförande mot sina medtrafikanter som är avgörande för god 
trafiksäkerhet. Här menar man att barnen bör tränas i hur man ska bete sig i trafiken. Detta innebär 
dock inte att barnen blir säkra trafikanter i alla lägen, framförallt då barn inte har de kognitiva 
färdigheter som behövs för att fungera i trafiken. På grund av deras begränsade kognitiva och 
perceptuella förmåga så är barn under 14 år överrepresenterade i olycksstatistiken. Barn är kortare 
än vuxna och deras hörsel och syn utvecklas fortfarande. Detta innebär att barnen inte syns lika bra 
som vuxna och de har inte lika tränade ögon och öron. Barns förmåga att korsa gatan på ett säkert 
sätt utvecklas även det med åldern. Barn som är under 9 år är inte kapabla i normalfallet att fatta 
beslut i en trafikmiljö, men det ska tilläggas att barns utveckling är högst individuell. Barn har ett 
oförutsägbart beteende vilket leder till att barn är överrepresenterade olycksstatistiken. I rapporten 
föreslås att det är på grund av att barnen är i sin utvecklande fas som gör dem extra utsatta som 
gående och cyklister jämfört med andra i andra åldersgrupper. En kognitiv uppgift som att korsa 
vägen med trafik är mycket svårare för ett barn under 12 år då de inte utvecklat de färdigheterna än. 
Barnen vet kanske inte ens vad de ska se upp för? Yngre barn gör oftare felbedömningar när det 
kommer till tid, hastighet och avstånd. Detta gör det svårt att uppskatta ett fordon som närmar sig. 
Barn kan till exempel tänka att eftersom bilens hastighet är hög så tar det lång tid för bilen komma 
fram. En typisk reaktion för ett barn som känner sig otrygg i trafiken är att helt enkelt springa över 
gatan. Den viktigaste slutsatsen som dras i den här rapporten är att det är bilförarna tillsammans 
med föräldrarna som bär hela ansvaret för barnens säkerhet. (Johansson & Ledin, 2000) 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att barn och trafik inte går ihop. Detta innebär att barn är ett 
utmärkt rättesnöre när det handlar om trafiksäkerhet. Om barnen är trygga så kommer troligtvis alla 
andra också vara trygga i trafiken. Alla dessa slutsatser visar att projektet har en viktig uppgift och 
att det är föräldrarnas vanor som ska förändras. Detta utesluter inte att barnen ska vara med och lära 
sig men ansvaret ligger helt på de vuxna.  
 

3.6 Sammanfattning av litteraturöversikten 

I min litteraturöversikt har jag försökt att se vad som tidigare diskuterats, och försökt lyfta fram 
detta så läsaren får en överblick. Det är även ett sätt att försöka rama in problemställning och 
motivera varför just denna studie är intressant och viktig. Det viktigaste som framkommit är att det 
finns en distinktion mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Mitt uppdrag blir att se vilket av 
dessa två som är mest framträdande i min fallstudie. 
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4 TEORI 
Då denna studies diskussion kring barnperspektivet inom trafikplaneringen kretsar kring barns 
deltagande i planeringen finns det anledning att definiera begreppet deltagande. Begreppet 
deltagande har problematiserats av Sherry Arnstein i hennes Ladder of Participation från 1969. 
Många har tagit efter stegmetaforen och skapat egna sätt att se på deltagande. De mest kända som 
handlar om ungas deltagande som jag inte tar upp i den här uppsatsen är The six stages of 
Westhorp's (1987) Continuum, Shier's (2001) Pathways to Participation och Rocha's (1997) Ladder 
of Empowerment. Dessa utelämnas till fördel för två andra stegar som bättre hjälper mig att uppnå 
mitt syfte. Arnstein’s (1969) delaktighetsstege består av 8 steg. För varje steg upp för stegen så ökar 
makten och inflytandet. Den har bland annat legat till grund för två andra delaktighetsstegar. Hart’s 
Ladder of Participation från 1992 har anpassat stegen för barndeltagande och Trialog (2007) har 
anpassat stegen för att jobba med den i skolmiljö. Eftersom mitt arbete handlar om barns deltagande 
i skolmiljö, blir detta en bra teoretisk grund att stå på. I teoridelen görs en genomgång av de tre 
olika delaktighetsstegarna, där för- och nackdelar med dessa ställs mot varandra. Syftet med detta är 
att skapa ett redskap för att kunna presentera intervjuerna på ett meningsfullt sätt. Redskapet 
mynnar ut i min egen anpassade delaktighetsstege på vilken intervjuerna appliceras. Detta görs för 
att lättare kunna åskådliggöra vilken nivå på stegen som projektet når upp till. Efter 
delaktighetsdelen kommer teorier om perspektiv och information att gås igenom. Ett genuint 
barnperspektiv innehåller fler beståndsdelar än ett genuint deltagande. Men vi börjar med 
delaktighetsstegarna. 
 

4.1 Olika nivåer av deltagande  

4.1.1 Sherry Arnstein’s Ladder of Participation  

Makthavare kan beroende på vilka motiv de har hyra in fattiga maktlösa för att använda dem som 
en bricka i spelet för att få igenom och rättfärdiga sin agenda. Det är en stor skillnad mellan att delta 
och att ha verklig beslutsmakt. Nedan kan vi se Arnstein’s (1969) stege och jag har valt att översätta 
alla stegen. 

 

 

 

Figur 1: Sherry Arnstein’s Ladder of Participation (1969, s 17) 

 
Stegen delas i sin tur in i 3 delar, icke deltagande, tokenism och medborgarmakt. Tokenism 
översätter jag inte eftersom det är ett slagkraftigt ord. 
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Icke deltagande 
4.1.1.1 Manipulation 
Makthavare lurar människor utan makt genom att manipulera till sig underskrifter som rättfärdigar 
deras idéer. De använder Gräsrötternas medgivande som ett medel för att få bygga det de vill. 
Gräsrötterna har inte tillgång till en tekniskt kunnig person som kan vägleda i juridiska frågor.  
 
4.1.1.2 Terapi 
Steget innebär ett väldig intensivt deltagande men inte för att medborgaren ska påverka utan för att 
de ska ändra åsikt eller ”botas” så att säga. Exempelvis aktiveras hyresgäster i control your child-
projekt, med avsikt att de ska sluta bråka om småsaker som rör deras hem och område.  
 

Grader av tokenism 
En praktik eller policy att inte göra mer än en symbolisk handling för att ge minoriteter samma 
rättigheter att delta som majoriteten. 

4.1.1.3 Informera 
Information är viktigt i planering men i många falla används det på ett sätt som är tveksamt. 
Informationen kommer när det är för sent och det mesta redan är bestämt. Informationen är också 
för det mesta en envägskommunikation från överhet till folket. Mycket sällan går informationen åt 
andra hållet. Den som informerar först har övertaget och makten. Möten kan också ordnas men som 
ett sätt att fortsätta envägskommunikationen. Detta genom att presentera ytliga fakta, och 
ouppmuntrande frågor och att ge irrelevanta svar.   

 
4.1.1.4 Konsultera 
Att bjuda in invånarnas åsikter vara ett legitimt steg mot full delaktighet. Men om konsultationen 
inte är kombinerad med andra typer av deltagande så är det lika dåligt eftersom det inte innebär en 
försäkran om att dessa idéer kommer att tas tillvara. Den vanligaste metoden för detta är 
attitydenkäter, grannmöten och offentliga möten. När makthavare stannar vid det här steget av 
medverkan så blir det inte mer än ett skyltfönster. Deltagandet mäts i hur många som kom på mötet, 
man kan säga att invånarna deltog i medverkan. Och det kan makthavarna använda som bevis på att 
de har involverat medborgarna i projektet.  

 
4.1.1.5 Påverka 
Att lugna/blidka invånarna genom att ge dem tillgång till beslutsprocessen. Detta sker oftast genom 
att en viss grupp av berörda (oftast minoriteter) väljs ut och får delta i processen. Oftast är dock 
makthavarna fler och kan demokratiskt rösta ner de utvaldas åsikter och därför är detta inte heller en 
garanti att invånarna kan påverka och delta fullt ut. Makthavarna kan alltså bestämma om åsikterna 
är legitima eller inte. Många har tolkat denna typ av deltagande som att invånarna ska ha tillgång till 
beslutsprocessen. Detta ser ofta makthavarna som ett kryphål för att rättfärdiga sin agenda och 
försätta invånarna i en rådgivarroll. Invånarna kan delta massor utan att egentligen ha något att säga 
till om. Den grad som invånarna kan påverka beror på två faktorer: Kvalitén på den assistans som 
de får för att kunna artikulera och formulera sina prioriteringar och i vilken grad samhället är 
organiserat för att trycka på dessa prioriteringar.  

 
4.1.1.6 Partnerskap 
Här fördelas makten mellan makthavarna och invånarna genom förhandling. De kommer överens 
om att dela på planerings och beslutsfattandet genom strukturer som gemensamma möten och 
planeringskommittéer och mekanismer för att undvika ett dödläge. När spelreglerna har bestämts 
genom en slags ge och ta process, så finns det mindre risk för att förändringen ska bli ensidig. Ett 
sådant partnerskap fungerar bäst om samhället är konstruerat på ett sätt där det finns en maktbas i 
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samhället som håller ledarna i samhället ansvariga. Det är också viktigt att invånargrupperna har de 
finansiella medel som behövs för att kunna anlita egna experter, advokater och 
samhällsorganisatörer. Med dessa i bagaget finns det här en genuin förhandlingsmöjlighet där 
resultatet av planen kan påverkas av invånarna. Detta gäller så länge bägge parter finner det 
meningsfullt med ett partnerskap.  

Medborgarmakt 
4.1.1.7 Delegerad makt 
Här har invånarna börjat få övertaget, och ansvarar för att försäkra trovärdigheten av föreslaget 
program. Förhandlingar mellan makthavare och invånare kan leda till att invånarna tar över 
beslutsmakten. Delegerade agenturer där invånarna har en klar majoritet och genuin makt är ett 
typiskt exempel på detta. För att kunna lösa meningsskiljaktigheter måste makthavarna börja 
förhandlingsprocessen snarare än att svara på pressen från andra sidan. En annan modell av 
delegerad makt är separata och parallella grupper av invånare och makthavare. Här har invånarna 
veto om det blir ett dödläge.  

 
4.1.1.8 Medborgarkontroll 
Här kräver medborgarna så mycket makt som behövs för att kunna styra ett program eller en 
institution och helt ansvara för skötseln av dessa. Den vanligaste modellen för detta är en 
grannskapsstyrelse med egna resurser utan mellanhänder. Det ska understrykas att ingen har 
fullständig kontroll. Kritiken mot detta system är att det kan stödja separatism och att det skapar 
splittring av offentlig service. Det kostar mer och är mindre effektivt, och gör det möjligt för 
minoritetsgrupper att vara precis lika föraktfulla mot de maktlösa som sina företrädare. Det finns en 
avsaknad av professionalism här och det kan mycket väl visa sig att det hela är ytterligare en ny katt 
och råtta lek. Det kan ju bli så att de som har makten inte har råd att lyckas. 
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4.1.2 Trialog 

Trialog (2007) består av 9 steg som är indelade i medverkan, delaktighet och inflytande. Trialog 
(2007) är en bearbetning av Arnstein’s (1969) stege och anpassad mer för skolvärlden. Den största 
skillnaden förutom att nya steg lagts till i den här stegen är att de olika nivåerna av tokenism har 
slagit ihop till ett eget steg. Stegen är baserade på Trialogmodellen och texten är anpassad till 
skolmiljö av Lindén (2007 s.20-21) i sin uppsats om inflytande i gymnasieskolan.  

Figur 2: Trialogmodellen (2007) 

Medverkan 
4.1.2.1 Manipulation 
Denna nivå innebär att eleverna bjuds in till möten eller bjuds in att påverka, men i verkligheten har 
elevernas röster ingen betydelse. Beslut fattas även om eleverna tycker något annat än de egentliga 
makthavarna.  
 
4.1.2.2 Dekoration 
Utåt kan skolan stoltsera med att elever har en talan, men i det här fallet är det skendemokrati. 
 
4.1.2.3 Information 
Eleverna får i förväg veta vad som kommer att ske, till exempel schemat som läggs av skolledare 
eller planering i en viss kurs som görs av lärare utan elevers medverkan.  

 
Delaktighet 

4.1.2.4 Välja bland alternativ 
Denna grad kan också kallas för smörgåsbord. Läraren presenterar ett antal förslag, exempelvis 
moderna romaner som ska läsas under en temamånad, och eleverna får välja från lärarens 
smörgåsbord.  
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4.1.2.5 Lämna synpunkter 
På den här nivån får eleverna lämna synpunkter till läraren. Exempelvis lämnar läraren ut en 
preliminär plan för hur ett arbete ska göras, därefter får eleverna kommentera denna och läraren 
ändrar sedan utifrån de synpunkter som kommit in. Om man jämför med förra nivån skulle eleverna 
själva få komma med förslag på moderna romaner och först därefter ställer läraren samman en 
boklista från vilken eleverna sedan kan välja.  
 
4.1.2.6 Inbjudan till dialog 
På den här nivån får eleverna vara med och bestämma om för dem relevanta situationer, men 
diskussioner och möten initieras av läraren. Diskussionen kan till exempel gälla vilka tekniker som 
ska användas i formkursen – och därefter får eleverna lämna förslag på upplägg av olika delkurser. 
Till skillnad från nivå ett och två har elevernas åsikter på denna nivå relevans för de beslut som 
fattas.  

Inflytande 
4.1.2.7 Eget initiativ  
Nivå sju innebär att elever kan komma med egna förslag till en lärare eller ta upp en diskussion i 
klassen om sina egna förslag. Det kan gälla allt från vad man vill lära sig till hur proven ska se ut. 
På den här nivån är det alltså elevernas frågor som diskuteras.  
 
4.1.2.8 Lika bestämmande  
Eleven diskuterar sina ambitioner i en kurs med sin lärare och kommer överens om hur hon ska 
jobba för att nå sina mål. Detta kan ske vid utvecklingssamtal i kurserna, inte att förväxla med 
mentorsamtal som gäller elevens skolsituation i sin helhet.  
 
4.1.2.9 Självbestämmande  
På den här nivån befinner sig till exempel de gymnasieskolor där de lokala styrelserna har 
elevmajoritet. I en klassrumssituation innebär nivån bland annat att eleverna kan välja vad de vill 
göra, till exempel i ett projektarbete. 

4.1.3 Hart’s Ladder of Participation 

Hart’s (1992) stege är även den en bearbetning av Arnstein’s (1969) men anpassad till barns 
deltagande. Den här stegen består av 8 alternativ och är indelad i icke deltagande och nivåer av 
deltagande. Denna skiljelinje går vid steget information. För att ett projekt ska ha ett genuint 
deltagande så krävs det enligt Hart (1992) att 4 kriterier är uppfyllda.  
 

1. Barnen förstår intentionerna med projektet. 
2. Barnen vet vem som beslutat om deras deltagande och varför de är delaktiga. 
3. Barnen har en meningsfull snarare än dekorativ roll. 
4. Barnen anmäler sig frivilligt till projektet efter att det förklarats för dem.  

 
Ett genuint barnperspektiv handlar mycket om graden deltagande som tillåts i ett projekt. Men det 
handlar också om att se att det finns bakomliggande orsaker till barnens grad av deltagande, som till 
exempel funktionshinder. Barnens förmåga att delta är något som måste tas med i beräkningarna. 
Ett förskolebarn kanske endast har möjlighet att bära material till en lekplats medan äldre barn kan 
vara med på mer ett mer övergripande plan (Hart 1992). Hart (1992) menar att stegen inte ska 
användas som ett enkelt mätredskap för att ta reda på kvalitén i ett projekt utan mer som ett sätt att 
tänka när projektet designas. Det är alltså inte nödvändigt enligt Hart (1992) att barnen agerar på det 
högsta steget på stegen. Olika barn och omständigheter föredrar kanske olika delaktighetsnivåer. 
Det viktiga är att projektet är designat så att barnen har möjlighet att välja på vilken nivå de vill 
vara delaktiga på.  
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Figur 3: Hart's Ladder of Participation (1992, s.8) 

Icke deltagande 
4.1.3.1 Manipulation 
Ett vanligt exempel på manipulation är när barnen får i uppgift att rita sin ideala skolväg. Vuxna samlar 
sedan in detta material och i det fördolda klipper de och klistrar med barnens idéer och lanserar projektet 
som ”Barnens egen skolväg”. Om barnen inte förstår sig på frågorna och därför inte förstår deras 
handlingar så är det manipulation. Barnen blir konsulterade men utan att de får någon feedback eller 
återkoppling. Här medverkar de, men förstår inte varför. 
 
4.1.3.2 Dekoration 
I vissa projekt används barnens leenden på bild, i ett försök att rättfärdiga ett projekt. Det kan vara i 
politiska sammanhang för att uttrycka politiska mål. Detta sker dock omedvetet och de vuxna 
försöker inte få det att se ut som om barnen har varit initiativtagare. 
 
4.1.3.3 Tokenism 
Under detta steg ges barnen plötsligt möjlighet att göra sin röst hörd, men har egentligen inget 
inflytande över ämnet eller hur det kommuniceras. Det kan förekomma på paneler under 
konferenser, där barnen trots att de inte haft tid att förbereda sig, får i uppdrag att representera andra 
barn.  

Grader av deltagande 
4.1.3.4 Informerade 
Först vid steget information börjar det likna något som kan kallas genuint deltagande. I detta steg 
förstår barnen projektets intentioner. De vet vem som tagit beslut om deras deltagande och varför. 
De har en meningsfull snarare än en dekorativ roll och de arbetar frivilligt för projektet efter att 
detta klargjorts för dem. 
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4.1.3.5 Konsulterande och informerade 
I detta steg konsulteras barnen och de är samtidigt informerade om att de blir konsulterade.  
Citat exempel: 

 
At Nickelodeon, a television company based in New York, new ideas for television programs are 
sometimes designed in consultation of children. Low cost versions of the program are created and 
critiqued by the children. The programs are then redesigned and again shown to the same expert 
panel of children (Hart, 1992, s.12). 

 
Det finns även exempel på hur barn används för konsultation i offentlig verksamhet.  
 
4.1.3.6 Vuxeninitierade, delade beslut med vuxna 
I detta steg råder riktigt deltagande. Projektet initieras av vuxna men besluten fattas med hjälp av 
barnen. 
 
4.1.3.7 Ungdomsinitierade och styrda 
Steget innebär att barnen initierar projektet och vuxna fungerar endast som stöd. Hart (1992) menar 
dock att det är väldigt svårt för vuxna att släppa taget och ge barnen det utrymme de behöver. Det 
slutar ofta med att de vuxna styr skutan ändå. 
 
4.1.3.8 Ungdomsinitierade, delade beslut med vuxna. 
Här är det barn eller ungdomar som tar initiativ till ett projekt och det är barnens frågor och förslag 
som diskuteras, även om besluten fattas tillsammans med vuxna. Hart (1992) menar att denna typ 
av projekt är mycket sällsynta. Den vuxna generationen har ett ansvar gentemot den yngre att lyssna 
av och fånga in signaler när det gäller problem och behov och därmed skapa möjligheter för de 
unga att arbeta med detta. 
 

4.1.4 Skapandet av Lunnergård’s Ladder of participa tion 

Efter att ha klättrat upp och ner för tre olika stegar börjar det bli dags att diskutera för och nackdelar 
med dessa emellanåt vingliga stegar. Ingen stege är perfekt men det alla stegarna har gemensamt är 
att de alla har insett svårigheten med att få till verkligt deltagande där maktbalansen är någorlunda 
utjämnad. Ett problem med detta sätt att använda en rangordning av deltagande kan vara att lägre 
steg av deltagande ses som mindre bra. Det kan lätt bli så att det blir en felaktig strävan att alltid 
börja högst upp på stegen när egentligen andra typer av deltagande skulle passa bättre. Hart (1992) 
är ju inne på detta när han skriver att stegen inte ska användas som ett enkelt mätredskap för att ta 
reda på kvalitén i projektet. Stegarna ska istället hjälpa en att tänka kring deltagandet i projekt. Det 
finns andra sätt att tänka kring deltagande men just dessa stegar passar utmärkt för mitt syfte. 
 
Vi börjar med Sherry Arnstein’s från 1969 som är själva uppfinnaren av stegen. Det kan verka 
konstigt att ha referenser från månlandningstider men just den här är fortfarande lika aktuell och 
träffsäker. Arnstein’s (1969) stege är ju baserad på vuxnas deltagande men dessa beskrivs som ”the 
have-not’s” i texten. Dessa ”have-not’s” har många likheter med barn eftersom de inte riktigt är 
medvetna om deras rättigheter lika lite som barnen ofta är det. Detta gör att även delaktighetsstegen 
går att tillämpa på barn. En annan styrka med Arnstein’s (1969) stege är att den är cynisk och lyfter 
fram problem med deltagande på alla nivåer. Även nivåer högt upp på stegen kan lätt hamna på det 
nedersta steget om vissa småsaker ändras. Bara för att ett projekt ser ut att befinna sig på det översta 
steget behöver inte betyda att deltagandet är demokratiskt korrekt. När man läser artikeln så slås 
man av en oerhörd cynism och kritik mot hur det kan gå till i planeringssituationer, där makthavare 
medvetet och omedvetet utnyttjar gräsrötterna för att rättfärdiga sina agendor. Det största problemet 
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som jag hade med Arnstein’s (1969) stege var att det var lite svårt att tyda och översätta vissa av 
stegen. Det var även många av stegen som flöt lite in i varandra och gjorde det svårt att se en klar 
skillnad.  
 
En stor skillnad mellan Arnstein’s (1969) stege och Trialog-stegen (2007) är att den är helt avskalad 
från tokenism. Detta är bra på det sättet att det blir tydliga steg och övergångar och det är lätt att 
följa och förstå varför nästa steg ligger ett steg upp på stegen. Det är även korta, tydliga och bra 
exempel under varje steg. Andra saker som är bra med Trialog-stegen (2007) är att den är översatt 
och anpassad till skolmiljö och därför lämplig att använda i mitt arbete eftersom hela projektet är 
utfört i skolmiljö. Däremot är det en ganska naiv stege som jag tycker saknar den cynism som 
Arnstein (1969) presenterar i sin. De grupperingar som använts i Trialog-stegen (2007), medverkan, 
delaktighet och inflytande är bra eftersom manipulation och dekoration även innebär en typ av 
medverkan till ett projekt. I det här fallet så har medverkan en mer negativ betydelse ungefär som 
medbrottsling. Även om det ofta sker omedvetet av barnen så medverkar man ändå på något sätt till 
en skendemokratisk process. Den största förtjänsten med Trialog-stegen (2007) är dock att den visar 
att konsultation kan ske på två olika nivåer: ”välja bland alternativ” och ”lämna synpunkter”. Det 
var mycket det som gjorde att jag fastnade för den. Som tidigare nämnts så är det just utväljandet av 
avlämningsplatserna som är kärnan i projektet och därför passar det extra bra att differentiera 
konsultationen. Steget ”inbjudan till dialog” är ett steg som inte finns med i de övriga stegarna och 
det är synd för om det är något som fastnat på näthinnan efter olika seminarium och 
litteraturöversikt så är det vikten av dialog i ett projekt. Att barn och vuxna sätter sig ner och har tid 
att invänta en dialog där alla röster blir hörda och lyssnade på. Övriga steg i modellen tycker jag 
inte är lika träffsäkra när det gäller små barn. Den sista blir väldigt svår att använda då jag har svårt 
att se barnen bestämma något helt utan vuxna. Detta leder mig in på den sista av stegmakarna.  
 
Hart (1992) har insett just detta att självbestämmande av barn i planeringssituationer kan leda till 
problem i ansvarsfrågor. Hart (1992) har istället valt att kalla sitt översta steg för 
”Ungdomsinitierade, delade beslut med vuxna”. Alltså att barnen initierar projektet men besluten 
delas med vuxna. Det Hart (1992) har gjort bra som Trialog (2007) missade, var att få med 
tokenism på ett hyfsat avskalat sätt. Helt enkelt att klumpa ihop dessa till ett eget steg. Detta gör det 
enkelt att få klarhet i resten av alternativen, och det blir lättare för mig att ha tokenism som en egen 
kategori istället för utspridd över flera steg. Hart (1992) är tydlig med att det finns fler typer av 
tokenism än det finns genuina typer av deltagande så det kommer med på ett bra sätt ändå. Grader 
av delaktighet för Hart (1992) börjar vid steget informerade och de 4 kriterierna för detta som 
presenterats ovan är till stor hjälp i byggandet av min egen stege. Det är alltså viktigt att deltagandet 
är frivilligt och att barnen förstår vad som händer i projektet. Barnen ska även veta vem som tagit 
besluten om deras deltagande och deras roll ska vara meningsfull och inte dekorativ. En stor styrka 
med Hart’s (1992) stege är att rubrikerna är självförklarande och inte behöver förklaras särskilt 
mycket. Alla stegen styrks av empiriska exempel från verkliga barnprojekt och gör det extra tydligt. 
Det är tydligt vem som är initiativtagaren och hur beslutsfattandet görs, däremot så fattas ordet 
dialog i Hart’s (1992) stege. Under konsultationssteget så saknas den differentiering som Trialog 
(2007) gjort.  
 
Efter att ha gått igenom för och nackdelar med dessa 3 stegar står det ganska klart för mig att jag 
inte kan välja endast en av dessa stegar, då alla besitter förtjänster som de andra inte gör och så 
vidare. Istället kombinerar jag dessa tre stegar till min egen hemsnickrade stege, där jag försöker få 
med det bästa från varje stege. Eller rättare sagt det som på bästa sätt får mig att nå mitt syfte. I 
figuren nedan syns en sammanställning av de olika stegen som stegarna innehåller. Jag kommer 
sätta en asterisk på de steg jag valt att existera i min egen stege. Vissa av dessa behåller jag som de 
är och andra formulerar jag om. Om vissa markerats två gånger så innebär det att jag fogar ihop 
dessa till en. Detta görs i tabell 1 och 2 nedan:  
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Tabell 3: Sammanställning av 3 olika delaktighetsstegar 

Arnstein (1969) Trialog (2007) Hart (1992) 
Icke deltagande Medverkan Icke delaktighet 
*Manipulation *Manipulation *Manipulation 

Terapi *Dekoration *Dekoration 
*Tokenism *Information *Tokenism 

*Informera *Delaktighet Grader av deltagande 
*Konsultera *Välja bland alternativ  *Informerade 

Påverka *Lämna synpunkter *Konsulterande och informerade 
Medborgarmakt *Inbjudan till dialog *Vuxeninitierade, delade beslut med vuxna 

Partnerskap *Inflytande *Ungdomsinitierade och styrda 
Delegerad makt *Eget initiativ *Ungdomsinitierade, delade beslut med vuxna 

Medborgarkontroll  Lika bestämmande  

 Självbestämmande  
 
Tabell 4: Skapandet av Lunnergard’s Ladder of Participation 

Skapande av Lunnergard’s Ladder of participation 
*Medverkan/Skendemokrati 

*Manipulation,  *Manipulation, *Manipulation  
*Dekoration, *Dekoration 

*Tokenism, *Tokenism 

*Delaktighet 

*Informera,  *Information,  *Informerade  
*Välja bland alternativ,  *Konsultera, *Konsulterade och informerade 

*Lämna synpunkter 
*Inflytande 

*Vuxeninitierade, delade beslut med vuxna, *Inbjudan till dialog  
*Ungdomsinitierade och styrda, *Eget initiativ  

*Ungdomsinitierade, delade beslut med vuxna 
 
Den färdiga versionen i stegform visas i figur 4. Här har alla steg ordnats så som de bäst passar för 
mitt syfte. Jag valde att ha 9 steg och dela upp dessa i 3 olika övergripande klamrar, samma som 
använts i Trialog-stegen (2007). Jag valde att ha ”manipulation” och ”dekoration” längst ner som 
alla stegar har det och sen lade jag in ”tokenism” på samma sätt som Hart (1992) gjort i sin. Här 
lades även en klammer om skendemokrati in för att vara ännu mer tydlig i att de tre lägsta formerna 
är skendemokratiska processer. Detta för att underlätta och göra tokenism till ett eget steg att 
reflektera kring. Jag är medveten om att tokenism finns under mina andra steg men tyckte det är 
värt att trycka på lite extra under ett eget steg. Under klammern delaktighet så läggs information, 
välja bland alternativ och lämna synpunkter in. Verkligt inflytande tycker jag barnen har först då de 
får vara med i en dialog och ta del av beslutsprocessen. Därför sattes den klammern först vid 
”Vuxna bjuder in till dialog”. Här ingår även de två överst stegen ”Eget initiativ men styrd” och 
”Barnen bjuder in till dialog”. De tre översta stegen är i stort sätt samma som i Hart’s (1992) stege 
men med poängtering att det sker en dialog.  
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Figur 4: Lunnergard’s Ladder of Participation 
 
Den här stegen om olika nivåer av deltagande kommer sedan under empiriavsnittet att förtydligas 
och användas som redskap för att sortera upp intervjuerna på ett meningsfullt sätt som hjälper mig 
att uppnå mitt syfte.   
 
Sammanfattande slutsats 
Det jag menar med ett genuint deltagande bygger dels på vilken nivå på stegen som projektet når 
upp till. Men ännu viktigare som Hart (1992) skriver är vilken nivå som barnen ges möjlighet till att 
delta. Ibland vill barnen inte vara med på den högsta nivån, men om de vill det så ska projektet vara 
så formulerat att möjligheten finns. Ett genuint deltagande är något som ryms under ordet genuint 
barnperspektiv, kanske det allra viktigaste, men det finns även andra saker som är viktiga att ta med 
i definitionen av ett genuint barnperspektiv. En genuin dialog där man lyssnar på barnen och barnen 
får en chans att uttrycka egna åsikter är en av dessa och att ha en uppföljning så kallad återkoppling 
i ett projekt. Kort sagt hålla en hög informationsnivå som är anpassad för barnen så de förstår och 
kan följa med.  
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4.2 Rätt sorts information, konsten att lyssna och föra dialog 

4.2.1 Rätt sorts information 

Skantze (2005) diskuterar olika perspektiv som alla har. Är du skolad i en viss skola eller sektor så 
får du ett visst perspektiv vare sig du vill eller inte. Alla har vi olika perspektiv, men problemet är 
att folk med olika skolning och perspektiv ofta pratar om olika saker på olika våglängd och det kan 
vara svårt att mötas. Skantze (2005) diskuterar mycket om ett nytt sätt att se på andra kunskaper. Att 
se olikheter som något positivt och att det inte blir en prestigehets, med vinnare och förlorare. Folk 
som företräder en viss fråga gör ju självklart allt för att få igenom den. Det är ju inte roligt att 
komma tillbaka till arbetsplatsen som en förlorare. Det handlar också om att man inte som planerare 
ska förvänta sig att företrädare från olika sektorer ska komma med färdig finslipad information som 
passar perfekt in i pusslet. Att istället se ”fel information” som något som kan användas ur ett annat 
perspektiv. Detta har mycket att göra med förväntningar av vad som är rätt information.  Det kan 
också förekomma ett krav på att komma överens som gör att man känner sig pressad att ge upp sin 
sak för projektets bästa. Här menar Skantze (2005) att det är typiskt svenskt att tänka att om vi bara 
sätter oss ner och för en diskussion så ska vi nog komma överens. 
Medborgarinflytande handlar om mer än att göra sin röst hörd, det är en fråga om kunskap för alla 
aktörer och faser i planeringsprocessen. Skantze (2005) gör en stor skillnad mellan staden som 
planeringsobjekt och staden som livsmiljö. Problemet med livsmiljön är att den ofta beskrivs med 
känslor och upplevelser, vilket är en väldigt svårdefinierad kunskap och ofta slås bort som lite 
ovetenskaplig kunskap. Det är viktigt att planeraren lyckas koppla ihop livsmiljön med 
planeringsobjektet (Skantze, 2005).  
 

4.2.2 En genuin dialog 

Habermas (1988) menar att språkets ursprungliga syfte är att skapa inbördes förståelse eller att 
utföra en kommunikativ handling. Språket är det som skiljer människan från naturen. För att 
dialogen ska vara meningsfull anges fyra stycken giltighetsanspråk: 
 

1. Talaren måste uttrycka sig förståeligt, det vill säga grammatiskt korrekt, så att talare och 
lyssnare kan förstå varandra. 

2. Talaren måste ha för avsikt att uttrycka ett sant innehåll, så att lyssnaren kan dela talarens 
vetande.  

3. Talaren måste uttrycka sig sannfärdigt, det vill säga verkligen mena det hon säger, så att 
lyssnaren kan tro på talarens intentioner. 

4. Talaren måste välja ett yttrande som är riktigt med hänsyn till delade normer och värden så 
att talare och lyssnare kan vara överens om yttrandet i förhållande till en delad normativ 
bakgrund (Habermas, 1988).  

 
I Habermas (1988) förståelsehorisont tillhör individen en livsvärld som hon delar med andra 
individer och kollektiv. Habermas (1988) betonar vikten att samtala inom samma livsvärld som han 
menar vi befinner oss i. Johansson (2003) refererar till Beekman som är inne på samma spår och 
menar att forskaren måste sträva efter att lära känna barnen, bli accepterad och visa engagemang för 
att få tillträde till barnens livsvärld. För att de vuxna ska kunna sätta sig in i barnens livsvärld är det 
viktigt att det som talas är förståeligt, sant, sannfärdigt och riktigt. Helt enkelt att de vuxna samtalar 
med barnens på deras nivå. Johansson (2003) refererar ännu en gång till Beekman som menar att 
närhet, tid och en vilja att utsätta sin egen livsvärld är viktiga komponenter för att kunna sätta sig in 
i barnens livsvärld och förstå deras uttryck. 
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4.2.3 En kommunikativ arena 

Hela idén med konsensus är att samla ihop de berörda parterna och skapa en arena där folk lyssnar 
och lyssnas på i en god dialog. En sådan dialog bygger upp förtroendeingivande relationer. Helt 
enkelt att sitta ner och prata om saken borde leda till ett bättre resultat. Tyvärr så fungerar det 
kanske inte alltid så här och Connelly & Richardson (2004) har skrivit om en teoretisk och en 
praktisk konsensus. Den praktiska konsensusen exkluderar människor, frågor och resultat. Den 
exkluderar människor eftersom inte alla människor får plats i ett rum. Bara att välja ut vilka som ska 
ha något att säga exkluderar alla som inte blev utvalda. Connelly & Richardson (2004) menar att 
bara drivkraften att försöka skapa konsensus exkluderar folk, men också åsikter och resultat 
eftersom man tenderar till att välja frågor och ämnen som fler är benägna att komma överens om, så 
kallade generella påståenden. 

 

 
Figur 5: Skillnaden mellan praktisk och teoretisk konsensus (Connelly & Richardson, 2004, s.10-11) 

4.3 Sammanfattning av teoridelen 

Teoridelen i mitt arbete började med att försöka reda ut begreppet delaktighet. Detta gjordes genom 
att ta tre olika teorier om detta och analysera för- och nackdelar för att sedan sätta ihop en egen 
delaktighetsstege. Stegen används sedan som ett redskap i empiriavsnittet där intervjuerna sorteras 
in under dessa steg. Begreppet barnperspektiv är kluvet eftersom det dels handlar det om att barnen 
ska vara delaktiga och få uttrycka sina egna åsikter och dels om hur dessa åsikter ska tolkas och vad 
som ses som rätt sorts information. Dessa två saker är inte helt lätt att få ihop och är det som ofta 
kommer upp i diskursen som en svårighet. I nästa del av arbete kommer läsaren få ta del av vad som 
gjorts i projektet och inblandade aktörernas syn på projektet.  



30 
 

5 EMPIRI 
Empiridelen i arbetet delas upp i tre delar där en syftar till att beskriva vad som faktiskt har gjorts 
och övriga två kapitlen belyser det som gjorts med kommentarer från mina intervjuer.    

5.1 Projektet 

Informationen nedan är hämtad ur projektledarens projektplan (Projektledarens projektplan 2009-
10-30).  
 
Efter att ha fått ta del av projektplanen med olika delmål så tänkte jag kort beskriva hur projektet 
lagts upp och när barnen kom med för första gången. Här tas även upp information om hur 
samverkan med lärarna har skett. Varje enskilt Säkra och lekvänliga skolvägar projekt är 
individuellt utformat där projektledaren har en relativt fri roll med vissa tydliga mål som ska 
uppnås. När jag nedan beskriver projektet så syftar jag på det specifika projekt som jag följde i en 
Stockholmskommun och inte Säkra och lekvänliga skolvägar i allmänhet eftersom utformningen 
kan variera lite från projekt till projekt.  

5.1.1 Projektets uppläggning 

Projektet ska ha utförts och utförs under tidsperioden 191009–010710. Fokus i projektet har varit att 
med hjälp av beteendepåverkande åtgärder få till mer hållbara transporter av barn till och från 
skolan. Enklare uttryckt att få föräldrarna att sluta skjutsa sina barn till och från skolan. 
Beteendeåtgärderna används för att medvetandegöra föräldrar och barn om deras val av 
transportmedel till skolan. För att kunna lyckas med detta så innehöll projektet följande 
beteendepåverkande moment: 
  
• Avlämningsplatser. Dessa används som alternativa platser för lämning/hämtning av barn när 

de ska till eller från skolan. Syftet med dessa är att minska trafikkaoset på morgonen utanför 
skolan och därmed förbättra barnens säkerhet. 
 

• Vandrade skolbussar. Det är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa 
sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Både vuxna och barn får motion, gemenskap 
och mindre stressiga morgnar, dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken. Det skapar 
trygghet för både föräldrar och barn.  

 
• Temadag. En temadag om trafiksäkerhet ordnades för alla elever på skolan där barnen fick 

möjlighet att träffa polis och gå på BMX-show. Polisen pratade om trafiksäkerhet och att gå i 
trafiken. Under BMX-showen betonades vikten av att använda cykelhjälm. 

 
• En utmaning anordnades mellan klasserna på skolorna, där eleverna under två veckors tid 

dokumenterar sin transport till skolan utifrån ett poängsystem, klassen med mest poäng får ett 
pris. 

 
I mitt arbete kommer jag främst att fokusera på utväljandet av dessa avlämningsplatser eftersom 
vandrande skolbussarna inte hade kommit igång när jag observerade. Kommunen menar sig arbeta 
med barnkonventionen och fokuserar på 3 av artiklarna som står där. Barns rätt till utbildning, barns 
rätt till god psykisk miljö och hälsa och barns rätt till delaktighet och inflytande. Den sistnämnda 
har legat till grund för arbetet ute på skolorna, och ska genomsyra projektet. Som projektledare får 
man färdigt utarbetat material till projektet i form av film, affisch och material för eleverna att jobba 
med själva. Projektledaren är fri att använda materialet på önskat sätt. Tidsplaneringen under 
projektet har delats upp i delmål och jag har markerat med fet stil det som har med barnens 
information och deltagande och göra för att få reda på i vilket skede av projektet som barnen 
kopplades in för första gången se tabell 5. Man kan även följa vilken information som har gått ut till 
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föräldrar och lärare, detta är också fetmarkerat. 
Delmål med tidsperiod. Fetmarkerat är information till elever, 
pedagoger och annan involvering av barnen. 

Sammanfattning av deltagande och 
information. 

Delmål 1 19 oktober – 26 november 
• Intagande av relevant information som är av betydelse för 

projektet.   
• Träffa rektorerna på de aktuella skolorna.  
• Planera projektet och färdigställa en projektplan.  
• Utskick av en resebarometer och informationsbrev till 

alla berörda föräldrar och elever.  

Första kontakten sker med rektorerna. 
Första kontakten med berörda föräldrar och 
elever sker via ett utskick. 

Delmål 2 27 november – 18 januari 
• Ta fram ett material som ska användas vid presentation 

för pedagoger, föräldrar och elever. 
• Sammanställa resebarometern till materialet och 

presentationerna.  
• Göra en riskhanteringsplan för projektet.  
• Planera för när och hur eleverna bäst ska bli involverade 

i projektet. 

Här börjar det förberedas hur barnen ska kunna 
vara delaktiga på ett bra sett. Ordet 
involverade används och inte deltagande. 

Delmål 3 19 januari – 31 mars 
• Informera pedagoger om projektet, vandrande 

skolbussar, avlämningsplatser samt undervisning. 
• Presentationer på föräldramöten för att medvetengöra 

valet av transportmedel och informera alternativ till 
skjutsning, vandrande skolbussar och avlämningsplatser.  

• Medvetandegöra val av transportmedel hos eleverna på 
skoltid. Temadag och/eller lektionstid. 

• Involvera eleverna i projektet, t.ex. välja 
avlämningsplatser och mäta trafik. 

Här sker första kontakten med föräldrar, barn 
och pedagoger.  
Dessa informeras om projektet där vandrande 
skolbussar och avlämningsplatser beskrivs. 
Eleverna involveras i projektet genom att vara 
med vid valet av avlämningsplatserna. 

Delmål 4 1 april – 23 april 
• Införa avlämningsplatser med hjälp av elevrådet, 

representant från skolrådet och trafikingenjör. Sprida 
information till föräldrar och elever om 
avlämningsplatser. 

• Invigning av platserna. 
• Inviga ev. vandrande skolbussar med skyltning. 

Det är eleverna som klipper bandet vid 
invigningen av avlämningsplatserna. Det är 
främst elever som varit med på elevråd med 
projektledaren som klipper bandet vid 
invigningen. 

Delmål 5  26 april – 28 maj 
• Utmaning mellan klasserna på varje skola (ev. 19 april- 

30 april).  
• Sprida ”Projektet” till övriga skolor i kommunen genom 

informationsspridning via media, kommunens intranät, 
lokaltidning och lokalradio. Utskick till andra rektorer i 
kommunen.  

• V. 20 prisutdelning för utmaningen, 4 veckor på sig att 
använda priset.  

Skolutmaningen engagerade alla i de olika 
klasserna.  

Tabell 5: Projektplan (2009). 

Enligt tabell 5 så ser det ut som om information har varit en väldigt viktig faktor i projektet. Själva 
aktiva deltagandet kommer under delmål 3 där eleverna ska få vara med och välja 
avlämningsplatser. Under nästa rubrik så förklaras lite mer ingående vad som menas med en 
avlämningsplats.    
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5.1.2 Avlämningsplatser 

Bilden nedan visar en schematisk bild i hur avlämningsplatserna kan se ut där de blå prickarna är 
skolorna och de röda är de olika avlämningsplatserna. Avstånden till skolan varierar och på den här 
bilden varierar de mellan 150-700m. Till vänster ser ni skylten som används i projektet som använts 
för att markera var avlämningsplatsen är. Det är ett barn som målat bilden som används på den 
runda skylten. Bilden är tagen vid invigningen under temadagen i projektet, vilket förklarar 
ballongerna. Barnen var med och klippte bandet vid avlämningsplatsen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Avlämningsplatser 

5.1.3 Inledande kommentarer 

Frågan som ställdes till respektive aktör i projektet var: I vilket skede i projektet kom barnen in för 
första gången? Varför just då? 
 
Projektledaren: 

 
Barnen kom med i planeringsfasen, nu ska jag boka in möten med föräldrar lärare, barnen. Ut och 
träffa elevråd. Planeringsfas 1 månad.  

 
Lärare 200: 

 
Det var alldeles från början och projektledaren visade den här filmen. Det var då projektledaren 
frågade om hon kunde vända sig till någon på skolan och då erbjöd jag och skolsystern oss att vara 
med. Och gången efter när projektledaren kom då och vi skulle titta på platserna så var barnen med. 
Direkt skulle jag säga. Det var det första vi gjorde. Platserna var i och för sig redan uttänkta. Det 
var projektledaren själv med hjälp av trafikingenjören som hade valt ut dessa. Vi kanske la till den 
här på villavägen då. 
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Lärare 600: 
 
Det kommer jag inte ihåg. Jag tror att projektledaren och jag träffades tillsammans med rektorn på 
skola 600 men jag vet att projektledaren träffade barn och personal ganska snart efter. Om det var 
en vecka eller 14 dagar det kommer jag inte ihåg. Men de kopplades in väldigt fort. 

 
Jag tror det var så att projektledaren ville få med barnen för det att de går hem till föräldrarna. Det 
tror jag projektledaren sa någon gång att hennes huvudtanke är att dra igång det här med barnen så 
går de hem och berättar och så blir det liksom lite mera tryck på det hela. Barnen går hem och sätter 
tryck på mamma och pappa att nu är det här som gäller. Barnen säger att det där kommer jag inte 
ställa upp på. Tanken var att koppla in barnen så att man får med sig föräldrarna.  

 
Trafikingenjören: 

 
För projektledaren ganska tidigt. De prickade ut på någon karta och var ute, och tog med sig några 
barn och var ute och pratade. Sen vet inte jag om de suttit och tittat på en karta och valt. Det tror jag 
inte riktigt.  

 
Egentligen skulle de nog varit med tidigare. Om man hade haft mer tid. Att de får vara med mer och 
det är några stycken också, alla har ju inte varit med. Egentligen så skulle man kunna jobba vidare 
med det nu. Det kanske finns tio bra platser till kanske. Att de börjar fundera på det nu. Man kan ju 
utveckla det där. Sen var det platser som jag tyckte var bra som föräldrarna inte tyckte om. Men då 
vet jag inte vad barnen tyckte. Här kunde ju barnen kunnat tala om hur det såg ut. Frågan är vems 
åsikt som är tyngst. Föräldrarnas eller barnens, eller vårt. Lärarna påverkar mycket hur barnen 
jobbar med trafik. 
 

5.1.4 Fokus i intervjuerna 

Min fokus i intervjuerna kommer att handla om barnens deltagande i projektet. Barnen var som 
mest delaktiga när det gällde valet av avlämningsplatserna så därför kommer min uppsats att 
fokusera på just det momentet. Var barnen med för syns skull eller var barnen med för att de faktiskt 
har något att bidra med? 
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5.2 Aktörernas syn på barn i planeringen 

I teoridelen har jag bland annat beskrivit tre olika stegar för delaktighet och kombinerat dessa 3 och 
anpassat dem för att bättre passa projektet enligt bilden nedan.  

  
Figur 7: Lunnergard’s Ladder of Participation 
 
 
9 olika steg av deltagande visas i figuren och deltagandet stiger ju högre upp man klättrar på stegen. 
Längst ner på stegen syns klara tecken på en skendemokratisk process. Den här mallen utgår jag 
ifrån i ett försök att strukturera upp mina intervjuer. Alla frågor som tagits upp i intervjuerna kan 
inte graderas på det här sättet så vissa frågor beskrivs separat. Som ni ser så är det först på steg 4 
som barnen är delaktiga. Det ska nämnas att Hart (1992) inte tyckte stegen skulle användas som ett 
enkelt verktyg att gradera ett projekt, utan endast som hjälp i försöket att konstruera ett bra projekt. 
Men låt oss nu titta närmre på vad som gömmer sig bakom varje steg. Det fyra aktörerna är 
Projektledaren, Trafikingenjören, Lärare 200, och lärare 600. Lärare 600 används endast om svaren 
kompletterar på något väsentligt sätt. För språkets skull skrivs ”hon” när projektledaren refererar till  
sig själv, eller när aktörerna refererar till projektledaren. 



35 
 

5.2.1 Steg 1: Manipulation 

Det lägsta steget på stegen innebär att barnen bjuds in till möten eller bjuds in att påverka, men i 
verkligheten har barnens röster ingen betydelse. Barnen är endast med för att rättfärdiga projektets 
syften. De utnyttjas genom att de kanske får skriva under på att de vill ha en bättre skolmiljö. 
Antalet signaturer blir ekvivalent med deltagandet. Beslut fattas även om barnen tycker något 
annat än de egentliga makthavarna. Barnen har inte heller någon som kan vägleda i svåra frågor. 
Ett vanligt exempel är när barnen får i uppgift att rita sin ideala skolväg. Vuxna samlar sedan in 
detta material och i det fördolda klipper de och klistrar med barnens idéer och lanserar projektet 
som ”Barnens egen skolväg”. Om barnen inte förstår sig på frågorna och därför inte förstår deras 
handlingar så är det manipulation. Barnen blir konsulterade men utan att de får någon feedback 
eller återkoppling.  
 
5.2.1.1 Projektledarens tankar om Manipulation 
I intervjun med projektledaren så uttrycks en svårighet med att ta tillvara på barnens åsikter och 
göra barnen medvetna om vad som händer och vad syftet med projektet är. Projektledaren uttrycker 
det med orden  
 

Barnen fattar nog delmomenten men inte projektet som helhet. De har haft möjlighet att påverka 
vissa små moment. Men jag har ju ändå planerat projektet från början och där fanns det inte 
utrymme för föräldrar och elever att uttrycka sina åsikter. Eftersom projektet fortskred så fick det 
möjlighet till det men inte i början.  

 
Eftersom barnen inte varit med från början i planeringen och inte kunnat påverka hela projektet 
som helhet utan endast små delmoment så är det ganska naturligt att barnen inte förstår hela bilden. 
Problemet med att barnen inte förstår projektet är att det lätt kan leda till manipulation. Barnen 
ställer upp på något som de sen inte kanske egentligen vill stå för, men de förstår inte just då vad 
som händer.  
 
Barnen har dock inte varit med för att rättfärdiga projektets syften, i alla fall inte medvetet. De har 
varit med för att projektet inte hade fungerat om de inte varit med. Barnen har används lite som en 
bricka i spelet mot föräldrarna, i en tanke att barnen har makt över föräldrarnas körvanor. Om 
barnen vill gå till skolan så borde föräldrarna till slut gå med på det också.  
 
Finns det då någon som hjälper barnen att uttrycka sina åsikter och guidar dem i svåra frågor? 
Projektledaren menar att Nej, det har inte funnits lärare eller elever som har haft möjlighet. Att inte ha 
någon som vägleder barnen så att de har möjlighet att förstå är ett av kriterierna för manipulation. 
Detta hör mycket ihop med vilken informationsnivå som finns i projektet. Projektledaren är 
medveten om att svårigheterna med att försöka vara så neutral som möjligt och ha öppna frågor 
som inte styr in barnen på förutbestämda svar.  
 

Om jag kommer in och säger att det här ska jag göra. Det är första gången jag gör det här och jag 
och det spelar också in. Jag tänker ju på massa andra saker och även om jag vill ha med barnen så 
kanske jag gör grejer som påverkar barnen åt något håll. Plus att de känner ju inte mig så det 
påverkar ju, även om jag försöker ställa öppna frågor så kanske de känner att vem är hon liksom, 
vågar man säga emot. 

 
Projektledaren har verkligen försökt att komma med öppna frågor i mötet med barnen men inser 
svårigheten med att barnen kanske inte vågar säga emot. Att komma in som en helt ny person och 
göra något sådant här på en skola kräver väldigt mycket av projektledaren. Lärare 200 menade att 
”Jobbar man med barn så tar det minst en termin att få alla att prata och inte ens då pratar alla” 
Projektet ha pågått i 8-9 månader men projektledaren har inte haft möjlighet att träffa barnen under 
en hel termin.  
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På skolan så har Trafikverkets (Vägverkets) färdiga material använts i viss mån och projektledaren 
uttrycker sig kritisk mot detta material:  
 

Jag tycker så här att materialet från Vägverket där det är an stor affisch kan vara lite 
manipulerande, eftersom den säger färdiga svar åt barnen hur saker är. Det jag gjorde var att jag 
skrev om det så att det blev mer öppna frågor för barnen. Jämför min och Vägverkets så får du en 
bild av skillnaderna. 

 
Projektledaren har alltså försökt i den mån det går att göra materialet som används på skolorna 
mindre manipulativt och mer öppet. Filmen från vägverket har som mål att få det att verka roligt 
att gå till skolan och lämna bilen hemma.  
 

Det tror jag att filmen som Vägverket gjort är bra på, däremot är den inte bra ur ett barnperspektiv. 
Barn pratar 2 minuter och vuxna pratar 10 min. Filmen får det att framstå som roligt att gå till 
skolan.  

 
Kritiken riktar in sig på att de vuxna får mer plats än barnen och de vuxna på något sätt talar om 
för barnen vad som är rätt. Vuxna tolkar alltså barnens behov. Detta leder in på nästa fråga som jag 
ställde. ”Har vuxnas gått in och tolkat barnens behov? Hur har tolkningarna gjorts? Ge exempel?  
 

Jag vet inte. Jag utgår från att deras behov och att de behöver ett tryggare skolområde med färre 
bilar. Jag utgår från att de har ett behov som jag inte har frågat dem om. Jag gör en bedömning 
utifrån min kunskap där jag tror att de mår bra av att röra på sig lite grann. 

 
Detta kan ses som en rätt så ofarlig sak och som ett rätt naturligt ställningstagande. Här håller nog 
alla med om att barnen skulle må bättre av att vara ute och röra sig men det är inte det som är det 
viktiga. Här lyser projektledarens syn på barnperspektivet igenom. Det är enligt tidigare 
distinktion, barnperspektiv och inte barnens perspektiv som kommer fram här.  Projektledaren har 
alltså gått in och tolkat barnens behov utan att fråga barnen själva om detta. Detta kräver mycket 
av projektledaren att gå in och veta vad barnen behöver, men det behöver inte vara en dålig sak. 
Men en varningsflagga bör sättas upp.  
 
Återkoppling kommer att göras i slutet av projektet men hade inte gjorts när intervjun tog plats. 
Detta är en bidragande faktor till att projektet hoppar upp ett steg på delaktighetsstegen.  
 
Sammanfattning 
Projektledaren är medveten om att manipulation kan ske och har försökt att göra allt utifrån ett 
barnperspektiv med öppna frågor och att inte vara så styrande. Under projektet så verkar barnen 
inte förstå helheten utan endast vissa små delmoment. Det redan färdiga materialet från Vägverket 
kritiseras och har anpassats lite mer till barnen. Däremot så utgår projektledaren själv från att hon 
vet vad som är bäst för barnen. Barnen själva har inte blivit tillfrågade om detta. Eventuellt 
material från barnen har inte använts på något felaktigt manipulativt sätt enligt ovan. För att öka 
förståelsen av projektet kommer projektledaren att ha en återkoppling med barnen där de kommer 
gå igenom vad som gjorts. Även om det kanske inte skett särskilt mycket manipulation i projektet 
så är det väldigt tydligt vilka som är initiativtagare och har makten projektet – De vuxna. 
 
5.2.1.2 Trafikingenjörens tankar om Manipulation 
Trafikingenjören har varit med i projektet som ett bollplank men framförallt vid valet av 
avlämningsplatserna. Trafikingenjören betonar att just det här projektet har haft ett på förhand 
bestämt syfte vilket gör att barnen måste styras åt ett visst håll. Här har man ju ett bestämt syfte i det 
här projektet. Man ska inte skjutsa. Det är syftet och det är det man vill nå. Då har man ju styrt in dem på 
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vad de ska tycka? Men det är för att de har sådan himla belastning med bilen hemifrån. De är fulla med 
den och man måste uppväga den lite. Att styra barnen är alltså okej om man har ett gott syfte med det. 
Vem bestämmer vad som är gott för barnen och vem borde göra det? Problemet med att styra 
barnen för mycket blir att de inte får en chans att reflektera själva över sin situation. Det finns risk 
att man kör över dem och manipulerar fram åsikter som de kanske inte vill ha. Detta kan ju också 
ses ur ett utbildningsperspektiv som information och utbildning, där barnen informeras och 
utbildas i trafikvett. Trafikingenjören brinner starkt för att barnen ska gå mer och lämna bilen 
hemma, och att de har rätt att styra barnen för att väga upp belastningen av bilen. Min följdfråga 
blev: Då är det på något sätt att man vet vad som är bäst för barnen?  
 

Ja lite så är det. Man försöker ju gå emot föräldrar och sådär. Så det är lite tufft. Men jag tror att 
barnen egentligen inte tänker så mycket på det. Och när de är riktigt små så tycker de det är 
roligare att röra på sig, ju äldre de blir så blir de mer försoffade. Och då måste man kanske 
påverka de mer, tvinga de mer. Från början tror jag inte man känner det. Men de är ju så små barn 
också så visst styr man ju dem. 

 
Situationen beskrivs här som en tuff kamp mot föräldrarnas vilja. Barnens vilja att gå till skolan 
verkar även variera med åldern. Desto äldre man blir desto mindre gångvillig blir man. Det är 
tydligt att vuxnas åsikter går före barnens tankesätt här. Trafikingenjören verkar tycka det är okej 
att styra om orsaken är tillräckligt bra. Frågan handlar ju mycket om ansvar här. Vem bär ansvaret 
barnen eller vuxna? Kan barnen över huvudtaget ta ansvar för sin trafiksäkerhet? 
 
Sammanfattning  
Trafikingenjören bekräftar att vuxna går in och tolkar vad som är bäst för barnen. När det gäller 
frågan om bilens vara eller inte vara så verkar det vara självklart att bilen är dålig. Däremot har 
man inte frågat barnen om de tycker likadant. De har inte getts möjlighet att fundera ut detta själva 
utan blir mer eller mindre styrda och tvingade att följa projektets regler av vad som är bra och 
dåligt. Det är ändå svårt att se detta som manipulation, alla har ju sina agendor och måste få jobba 
för att försöka nå sitt mål. Det projektet gör bra är att det inte hymlas med detta utan de är öppna 
med vad som är målet och informerar även barnen om det. Mer om detta under rubriken 
information. Manipulation är ju när man utger sig för att vara något som man inte är. Problemet 
blir om projektet utger sig för att vara ett projekt som arbetar med barn, men egentligen så har 
barnen inte haft något att säga till om överhuvudtaget. De har bara medverkat i deltagandet.  
 
5.2.1.3 Lärare 200s tankar om Manipulation 
Även den intervjuade läraren har varit med som ett bollplank i projektet och länk mellan 
projektledaren och barnen. På frågan om det finns risk för manipulation i mötet med barnen blev 
svaret:  
 

Det tror jag och barn gör nog det också. I det här läget och i det här projektet är det ganska viktigt 
att vi tycker lika med trafiken. Man kan inte bara fladdra omkring i trafiken. Så där måste man ju 
lära barnen samtidigt. Jag tror man påverkar dem mycket faktiskt. Det är svårt att inte göra det. 
Man styr ju mot målet på sitt eget sätt.  

 
Läraren är lite inne på samma spår som trafikingenjören i att det handlar om att utbilda barnen. De 
vuxna går in och tar ansvar så att inte barnen fladdrar runt i trafiken. Läraren tror att barnen 
påverkas mycket och att det är svårt att inte vara för styrande. Barnen styrs mot målet i projektet av 
projektledare, trafikingenjör och läraren. Många gånger styr man ju. Vi är ju äldst och vet bäst.   
 
Läraren tycker dock inte att det svåra är att få barnen att tycka något. Snarare att de kanske tycker 
lite för mycket, så det blir svårt och sålla.  
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För ibland kan jag känna att barn försöker ta för sig. Det är inte så att de inte gör det, allra helst 
rasterna där vi är på dem att de ska gå ut. Det tycker det är väldigt orättvist att inte de får sitta inne 
och dricka kaffe som lärarna. Det gör ju ni så de vill också sitta där inne. Och det kan de 
argumentera för väldigt mycket om man går in och pratar om det. Nu har det blivit så att vi inte 
heller får ha mobiltelefoner inne och då kan jag känna att det kan bli lite fel på en arbetsplats 
faktiskt. Vi är ju ändå vuxna människor. Det är skillnad och vara barn och vuxen. Barn har fått en 
hel del makt. Det är ju inte så vi kör över dem bara. De har mycket idéer om vad de vill.  

 
Ovan har vi faktiskt ett utmärkt exempel på ett barninitierat projekt där det är barnens frågor som 
diskuteras och barnen har styrpinnen. De vuxna får vara med och föra dialog med barnen och 
besluten fattas tillsammans. Nu har ju inte detta exempel något med projektet att göra men är ändå 
ett bra exempel på hur barn kan initiera och ta tag i projekt på egen hand. Detta exempel skulle 
hamna högst upp på stegen om det hade ingått i projektet. En annan intressant sak är att barnen har 
en tydlig känsla för rättvisa.  
 
På frågan om läraren tycker att barnen borde kommit med tidigare i projektet blir svaret: Nej, jag 
tror inte barnen kan avgöra just det här med att det ska vara bra platser rent trafikvänligt. Det är 
svårt för dem att tänka så. Det verkar som om läraren tycker att just valet av avlämningsplatser 
inte kan bedömas av barnen utan här måste någon kunnig person ta över. Är det så att barnen inte 
har den kunskapen eller möjligheten att bedöma avlämningsplatsernas lämplighet? Hur vet man det 
egentligen? Har någon frågat barnen? 
 
Sammanfattning 
Läraren tycker att barnen är bra på att komma med åsikter och tankar om saker, det svåra är bara 
att ta vara på dessa och avgöra vilka som är vettiga. Däremot så tror inte läraren att barnen 
egentligen kan avgöra om avlämningsplatserna är trafikvänliga. Varför ska då barnen vara med och 
välja avlämningsplatserna kan man fråga sig, om de ändå inte har något att säga till om? Är barnen 
bara med för att säga okej? Manipulation är det om de vuxna har sagt till barnen att det ska få vara 
med och välja avlämningsplatser men egentligen så har deras röster liten eller ingen betydelse. Nu 
ska vi ta ett steg upp på stegen och se vad som händer när vi lämnar manipulationens osäkra värld.  
 

5.2.2 Steg 2: Dekoration 

Typisk dekoration i sådana här projekt är när man bjuder in den lokala pressen till 
en liten klippa-bandet-ceremoni där barnen är med och kanske till och med klipper 
bandet. Vissa av barnen har varit med och arbetat med projektet men långt ifrån 
alla. Vissa förstår inte ens varför de är med över huvudtaget. Barnen blir inte 
tillfrågade om något väsentligt och ingen lyssnar på dem. Dagen efter syns barnen 
på förstasidan och känner sig stolta över att de har gjort något som kom med i 
tidningen, men de vet inte riktigt vad de gjort. Utåt kan kommunen/skolan stoltsera 
med att barnen har en talan, men i det här fallet är det skendemokrati. Det är 
skillnad på att medverka, vara delaktig och ha genuint inflytande. Det bör även 
nämnas att även om projektledaren har de bästa intentionerna med projektet så är 
det väldigt lätt hänt att det blir en skendemokratisk process, där eleverna får en mer 
dekorativ roll. 
 

Under avsnitt 5.1 beskrivs att barnen var med och klippte snöret vid invigningen 
avlämningsplatserna under temadagen. Detta är ju ett sådant där typiskt moment där projektledaren 
har möjlighet att få med massor av barn. Lokala pressen och en representant från kommunen var 
även på plats och kunde bevittna hur barnen var delaktiga i invigningsceremonin. Ett av barnen 
klippte även bandet. Om det var så att barnen verkligen varit med i processen så hade det inte varit 
några problem med detta. Det hade snarare varit ett bra sätt att marknadsföra projektet som ett 



39 
 

lyckat projekt med ett genuint barnperspektiv. I tidningen någon dag efter blev det mycket riktigt 
en helsida där det bland annat stod: Projektledaren... vänder sig direkt till eleverna och frågar vad som 
är bra med avlämningsplatserna. För en oinvigd så låter det här som ett helt utmärkt projekt. Men har 
verkligen barnen varit med på det sätt att de fått möjlighet att uttrycka sina egna åsikter? Förstår 
barnen projektets innebörd och varför de är med? En dekorativ roll eller en betydelsefull roll?  
 
5.2.2.1 Projektledarens tankar om Dekoration 
Projektledaren reflekterade över detta på följande vis:  
 

Jag har jobbat för lite med detta men rent allmänt tror jag säkert. Jag kan tänka mig att det är så. 
Samtidigt tror jag många tänker att det är viktigt men vet kanske inte hur. Jag tror inte många 
tänker medvetet att folk gör det för att det ser bra ut. I det här projektet tänker jag inte: nu tar vi 
med barnen för att det ser bra ut, men samtidigt vet jag inte riktigt hur jag ska göra det. Därför 
kanske det ändå inte blir bra. Jag får testa mig fram. Barnperspektiv är lite luddigt och 
barnkonventionen likaså. Ett brett dokument, man måste korta ner det i många delar.”  

 
Projektledaren skriver detta på ett mycket träffsäkert sätt. Trots att man gör allt i sin makt för att få 
med barnen så kanske det blir skendemokrati av det hela ändå. Det är nog viktigt att nämna att ofta 
är det inte medvetet från projektledaren att använda barn som dekoration men att det ändå kan blir 
så till slut. Detta handlar nog snarare om okunskap, tidsbrist och pengabrist än om ovilja att 
använda barnen på ett etiskt och demokratiskt sätt. Det kommer även fram lite kritik mot 
barnkonventionen som dokument här. Det är ju barnkonventionen som satt triggat igång alla dessa 
projekt någonstans men det är samtidigt lite oklart vad som ska ingå i sådana här projekt.  
 
5.2.2.2 Trafikingenjören tankar om Dekoration 
På frågan om andra kommuner reagerar när man säger att man jobbar med barn i stadsplanering 
blev svaret:  
 

Jag vet inte vi har inte träffats så mycket. Men jag tror att det är liksom jätte hett just nu. 
Politikerna älskar ju om man kan göra en liten grej så blir det jättestort. Det tycker jag är 
nackdelen med allt man gör egentligen, spelar ingen roll vad du håller på med. Men om du gör ett 
sådant här demo-projekt så blir det bara så sjukt stort. Jag tycker illa om sådant där, och så vet 
man själv att det är lite så att man slår med stora trumman. 

 
Efter att ha läst det här citatet så känns det lite som att det är många som försöker dra nytta av 
sådana här speciella projekt. Politiker och tjänstemän har inget emot att göra en stor sak av en 
fjäder. Alla vill ta del av bra publicitet, och visa att de ligger i framkant. Trafikingenjören tycker 
illa om detta, då barnen får en mer dekorativ än en betydelsefull roll. Barnen deltagande utnyttjas 
på ett skendemokratiskt sätt här. 
 
5.2.2.3 Läraren 200s tankar om Dekoration 
Läraren har en lite annan infallsvinkel på frågan om barnen är med för att det ser bra ut?  
 

Nej det vill man ju verkligen inte. Men det är en balansfråga för det är ju inte meningen man kan ju 
inte få börja bestämma om allting när man är 7 år. Det gäller ju att få in dem på rätt bana också. 
Att tänka rätt. Vissa saker kan man inte göra det med när man är 7 år. För man ser saker för enkelt, 
man kan inte se fortsättningen på det hela som vi vuxna kan. Kan inte ge exempel, men det är nog 
så det är när barnen inte kan vara med. Man får säga att det inte går. Det är sådant som gör att det 
inte fungerar, man kommer inte vidare. Vi försöker ju så en demokratisk uppfostran genom att alla 
måste ha ett klassråd med jämna mellanrum.  

 
Här fokuseras det mer på att barnen i en viss ålder kanske inte har samma möjligheter att förstå och 
vara med. Vissa saker är för svåra för barnen att sätta sig in i och därför så kan de inte alltid vara 
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med. Läraren menar att barnen har problem med helhetstänkandet. Däremot så försöker skolan lära 
barnen vad som är demokrati och att de har en röst. Det är också tydligt att dekoration inte är något 
positivt utan något som bör tas avstånd från.  
 

5.2.2.4 Lärare 600s tankar om Dekoration 
Är barnen bara med för att det ser bra ut på bild i tidningen?  
 

Jag kan ju bara säga hur det sett ut här, Men det händer ju säkert. Jag var inte med på invigningen 
när de klippte bandet. Är det barnet som klipper eller vem klippte. Det är ju kul att barnen klipper. 
Så fort det ska vara något i någon tidning så kliver alla vuxna fram, eller någon hög politiker. Det 
viktiga är att barnen känner att de är med så det verkligen blir, så vi inte bara radar upp dem för 
bild.”  

 
Även Lärare 600 tror att dekoration sker. Dekoration kan ju ske genom vuxna också. En politiker 
som syns på bild under en invigning trots att politikern inte har något med projektet att göra. Det 
kan ju vara bra för publiciteten. Det är viktigt att barnen får kliva fram och är huvudpersoner för en 
gångs skull. Under invigningen så var det med en politiker som var där över dagen och kom med 
på bild. Det mest intressanta som lärare 600 säger är att det viktiga är att barnen känner att de är 
med. Att känna att man är med, är det samma sak som att vara med på riktigt? Det läskiga med 
dekoration är att det ofta känns som man är med, men sen efteråt så inser man att man faktiskt bara 
blev utnyttjad. Barn är inte så naiva som somliga tror utan lär sig av sådana här erfarenheter att 
deltagande kan vara en bluff. Ibland kan man få känslan att det fokuseras så mycket på att få med 
barnen så att man glömmer att prata med dem och föra en dialog. 
 

5.2.3 Steg 3: Tokenism 

Tokenism spinner vidare på manipulation och dekoration men på detta steg får barnen möjlighet att 
göra sin röst hörd, men har lite eller inget inflytande över ämnet eller hur det kommuniceras. De 
har inte heller en möjlighet att formulera sina egna åsikter och idéer. Det finns många fler former 
av tokenism än det finns genuina former av barn-deltagande i olika projekt. Ofta är de vuxna 
väldigt nöjda och tycker att projekten är för barnens bästa. Alltså vuxnas tankar om vad som är bäst 
för barnen och inte barnens egna självformulerade tankar. Detta blir lätt manipulativt. Om projektet 
inte förklaras för barnen, varför de blivit utvalda och vilka de representerar, så är det ofta en 
indikation på avsaknad av genuint deltagande. Det allra sorgligaste är att oavsett vad barnen säger 
eller hur missvisande deras kommentarer är för andra barn som de ska representera så kan man 
vara säker på att det blir fotografier och en trevlig liten berättelse i tidningen dagen efter. Barn är 
inte så naiva som somliga tror utan lär sig av sådana här erfarenheter att deltagande kan vara en 
bluff. 
  
5.2.3.1 Projektledarens tankar om Tokenism 

 
Jag kan ju tänka varför det är bra med avlämningsplatser och tänka så här ska vi göra. Men det 
kanske inte barnen hade kunnat komma på. Men å andra sidan så hade de nog kunnat det i och för 
sig. Jag tänkte tanken ska jag gå ut och fråga barnen: hur ska vi få fler barn att cykla och gå till 
skolan. Det hade varit ett alternativ, men jag bedömde att det inte var tidsrealistiskt. 

 
Projektledaren visar på att det har gjorts ett aktivt val gällande barnens deltagande i projektet. Ena 
alternativet hade varit att barnen fått tid att själva fundera ut avlämningsplatser och vad som är 
fördelen med dessa. Det andra alternativet är att projektledaren själv med stöd av trafikingenjören 
löser detta själva. Projektledaren valde det andra alternativet på grund av tidsbrist. Frågan jag 
ställer mig är om det är okej att välja något på grund av tidsbrist? Det är intressant att 



41 
 

projektledaren i alla fall reflekterar över möjligheten att ge barnen en röst här, det visar att 
projektledaren är insatt i problematiken. Tiden verkar vara en stor faktor som på många sätt helt 
avgör vilket steg projektet når upp till.  
 
5.2.3.2 Trafikingenjören tankar om Tokenism 

 
I det här projektet så utnyttjar vi lite barnen, det är de som ska åka till skolan. Därför måste man få 
med sig barnen. De är nyckeln. Sen kan de bestämma om de ska gå eller inte. Det är ju viktigt för 
deras fortsatta liv. Det handlar om det konkret, vart ska vi ha övergångsställen och 
avlämningsplatser.  

 
Fokus i projektet har varit att få med sig barnen. Det är nyckeln som trafikingenjören uttrycker sig. 
Barnen får sedan bestämma själva om de vill gå till skolan eller inte. Även här så verkar det som 
om de vuxna vet vad som är bäst för barnen och deras framtida liv. I trafikfrågor så handlar det om 
att få ett bra underlag för var eventuella övergångsställen och avlämningsplatser bäst lämpar sig. 
Det är viktigt att barnen påverkas till att använda dessa också, det är ju på något sätt målet med 
projektet. Därför måste man få med sig barnen. Att utnyttja barnen som en bricka i spelet kan lätt 
leda till tokenism, alltså att barnen ges en röst men att de inte kan påverka vad som kommuniceras 
eller frågorna. 
 

Ja, och ibland utnyttjar man ju barn också för sitt eget syfte och säger att man har haft dialog med 
dem och de tyckte ju det här, och det är inte bra. Så kan det ju bli faktiskt, men vi har ju hört med 
barnen. Jag känner ibland att man drar på med sådana stora trummor på saker som inte har vart så 
himla mycket. Men man kanske gör det för att man vill föra det vidare och det är ju bra om fler vill 
börja jobba med det. Det rullar ju på liksom och fler vill börja jobba med barn.  

 
Enligt trafikingenjören så händer det att olika aktörer utnyttjar barnen för sitt eget syfte och säger 
att de har haft en dialog och att barnen tyckt så här trots att de barnen inte alls tyckte så. De kanske 
inte ens har haft en dialog. Känns som om dialogen ofta är en monolog från makthavare till gräsrot 
och sällan tvärtom. Detta är ett typiskt exempel på tokenism där barnen är med men det som de 
säger har ingen betydelse och besluten ligger helt hos de vuxna. Trafikingenjören menar dock att i 
just det här projektet så har de faktiskt hört med barnen. För att nämna något positivt med stora 
trummor så är det att projektet sprids och fler blir intresserade av att jobba med barn och unga i 
byggd miljö.  
 
5.2.3.3 Lärare 200s tankar om Tokenism 

 
Jag tror att det är jätteviktigt att de är med från början. För att man sår ett frö som växer sakta, 
annars om det bara kommer på dem så tänker de inte till något. Då är det bara så. Det är lite som 
vi vuxna också är. Med vissa saker, så vart det. 

 
Lärare 200 poängterar vikten av att ha med barnen från början i sådana här projekt. Om det bara 
dyker på en helt plötsligt utan att ha förberetts på det så blir det lätt att barnen inte hinner tänka till 
något. Hinner inte barnen tänka till så förstår de inte projektet och kan inte vara delaktiga. Det blir 
mer att något accepteras. Det som accepteras är ofta vuxnas tankar om barns bästa. På frågan om 
vad som skulle hända om barnen skulle ignoreras helt i processen blir svaret: Det är inte bra om man 
inte tar med dem alls. Det ser man ju hemma när det gäller att planera semester och sådant.  Enligt lärare 
200 så vill gärna barnen vara med och bestämma över sin vardag och blir irriterade om de inte får 
det. Barn ska inte underskattas utan känner nog på sig när de blivit förbisedda eller överkörda i ett 
projekt.  
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5.2.4 Steg 4: Information 

Nu börjar vi komma upp en bit på stegen och närma oss något som kan börja likna genuint 
deltagande. Här får barnen i förväg veta vad som kommer hända i projektet och vad som förväntas 
av dem. De förstår intentionen med projektet och vem som beslutat om deras deltagande. De 
förstår även varför de ska var med och har en möjlighet att delta på frivillig basis. Däremot så är 
allt planerat från början och besluten fattas utan att barnen har något att säga till om. Ett vanligt 
problem som uppstår i sådana här projekt är att informationen ofta kommer för sent, när allt redan 
är bestämt. Detta gör att utrymmet för verkligt inflytande blir begränsad. Dessutom är det ofta en 
envägskommunikation från projektledare/vuxna till barn. Mycket sällan sker det åt andra hållet. 
Vid sådana här informationsträffar finns det även risk att informationen blir 
bristfällig/fragmentarisk och att endast ytliga fakta presenteras på grund av tidsbrist. Den som 
informerar och tar första initiativet har alltid övertaget.   
 
I avsnitt 5.1 beskrivs hur projektledaren har gått tillväga med informationsspridningen. Elevråd har 
träffats och öppna frågor har använts vid dessa möten. Barnen har informerats om projektet och 
dess innehåll. Barnen har tillfrågats två gånger om de vill vara med i projektet och sagt sitt ja. 
Frågan är om informationen och mötet med barnen skett för sent? Har informationen varit 
fragmentarisk? Har barnen fått vara med den tid de behöver för att kunna sätta sig in i projektet 
eller har tiden varit en bristvara? 
 
5.2.4.1 Projektledarens tankar om Information  
Som projektledaren uttryckte det under rubriken manipulation: Barnen fattar nog delmomenten men 
inte projektet som helhet. Citatet hör mycket ihop med vilken informationsnivå som funnits i 
projektet. Har alla inblandade blivit informerade eller har det varit representanter som fått 
informationen? Projektledaren har ju pratat övergripande i klassen och mer ingående med 
elevråden. Detta kan ha bidragit till att inte alla förstår hela projektet. Oavsett hur lite eller hur 
mycket barnen är tänkta att vara med i ett projekt så är ett kriterium på ett genuint deltagande att de 
informerats om detta. Angående mötet med lärarna säger projektledaren följande: Jag känner ju inte 
lärarna så det har varit med information än samarbete. Kontakten mellan projektledaren och lärarna 
har mest skett i form av information och inte så mycket samarbete. Som tidigare nämnts så har 
projektledaren uttryckt en önskan om att lärarna skulle jobba mer med eleverna i klassen. För att 
medvetandegöra barnen krävs att alla delaktiga tar sitt ansvar. Nu kommer vi till frågan om barnen 
har haft rätt att säga nej som är ett av kriterierna för ett genuint deltagande. ” Rätt att säga nej: det var 
frivilligt att vara med jag fick förklara vad det var för någonting frågade om de ville vara med och de sa ja. 
Jag förklarade en gång till och de ville vara med.” Enligt projektledaren så har projektet alltså 
förklarats för barnen två gånger och de har sagt ja till att delta båda gångerna. Detta låter som en 
hög informationsnivå och barnen deltar på frivillig basis. Barnen hade även möjligheten att säga 
nej till att delta. Det som kanske inte ingick i informationen var hur mycket barnen själva kunde 
vara med och bestämma i projektet. Finns det saker i projektet som de faktiskt kan påverka eller är 
de med och säger okej? 
 

5.2.4.2 Trafikingenjörens tankar om Information  
På frågan: Har ni informerat barnen innan projektet började, vad de har möjlighet att faktiskt 
förändra/påverka? Hur gick det till? Svarar trafikingenjören: Det är nog lite olika tror jag, men det 
bör man nog göra. Man får säga det helt enkelt att ni är vuxna när det här kommer ske. Vi har i 
alla fall försökt göra det. Sen berättar trafikingenjören vidare vilka problem som kan uppstå om 
detta görs och svårigheten att få igenom allt som utlovas.  
 

Men sen hade vi ett annat sådant där projekt där några ungdomar hjälpte oss att fråga barn om var 
de cyklar och så, Vi håller på att göra en cykelplan, och då var ju dem ute med och frågade barnen 
vad de tyckte och vad de saknade. Men där kom vi inte tillbaka till dem igen, jag träffade inte dem 
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igen och vet inte vilka de var. Eller vad de har sagt till dem att det blir så här eller. Vad man än gör 
sen så är det nog rätt stor risk att man inte återkopplar. Sen är det ju så att man vill jättemånga 
saker men inte får igenom det. Det är ju också demokrati. Man kan ju tycka och framföra en massa 
saker men det är svårt. För de är nog rätt vana att få som de vill ungarna, eller hur är det. Då har 
det lyckats liksom. Men det här projektet är ju ganska bra det är rätt påtagligt. De kanske märker 
att nu är det mindre bilar och de kanske märker att jag går eller kanske Lisa går. Eller Lisas pappa 
och mamma skjutsar. Det kan uppleva lite press också, de kanske inte klarar att gå eller cykla för 
mamma och pappa kan kanske inte. Det kan bli lite jobbiga situationer. Det finns lite faror också. 
Man ska nog tänka på det inte glömma det, man är så trött när man gjort klart ett projekt, pust, och 
så ska man ut igen.  

 
Projektet beskrivs som ett påtagligt projekt där resultaten kommer att synas för barnen. Det är 
något som kommer hända samma dag och inte flera år i framtiden. Det verkar alltså finnas ett 
problem med att informera för mycket. Det kan bli så att det utlovas saker som inte går att hålla. 
Demokratisk uppfostran har nämnts tidigare och här menar trafikingenjören att demokrati också 
kan innebära att ens vilja inte går igenom. Detta måste barnen också förstå. Trafikingenjören menar 
alltså att de försökt informera barnen om vad de kunde påverka i projektet.  
 
Ett annat kriterium för att nå upp till kraven om genuint deltagande är att barnen ställt upp 
frivilligt. Trafikingenjören kommenterar detta på följande sätt.  

 
Det undrar jag, det är ju elevrådet som varit med, och det kan vara en brist i detta att de känner 
trycket att vara med. Nu måste jag gå till exempel. Det kan bli lite jobbigt grupptryck, samtidigt är 
det ju det man vill utnyttja. Så jag vet inte, men det är väl ingen som tvingar dem i och för sig. Om 
man är en skola och en klass som ska göra en grej så måste man ju följa den. Till exempel 
Temadagen kunde de inte säga nej till. Det är styrt från skolan. Det bygger ju på att man har något 
att säga barnen som är bra för dem och det kommer uppifrån.  

 
Till skillnad från projektledaren så uttrycker trafikingenjören en tveksamhet om frivilligheten. 
Eftersom projektet har skett på en skola så är det kanske svårt att säga att det är helt frivilligt. 
Barnen måste ju vara närvarande i skolan så de kanske känner sig lite tvungna att delta. Barnen har 
sagt ja men är samtidigt bundna av skoltiden och där finns det inte ett val. Än en gång så nämner 
trafikingenjören att det hela bygger ju på att någon uppifrån har något att säga som är bra för 
barnen. Alltså information uppifrån och ner och inte nerifrån och upp.  
 

5.2.4.3 Lärare 200s tankar om Information  
Har ni informerat barnen innan projektet började, vad de har möjlighet att faktiskt 
förändra/påverka? Hur gick det till?  
 

Jag tror det var dåligt med det. Jag tror inte vi heller har blivit informerade. Även fast det var 
självklart så tror jag det kunnat ge mer om vi vuxna hade blivit kontaktade i tid och kunnat 
informera barnen. Eftersom jag är med i elevrådet så känner jag att jag hade kunnat förbereda 
mycket mer. Och att de hade kunnat gå ut till sina klasser efter det och informerat. Nu kom ju 
projektledaren till dem i elevrådet och visade filmen men jag tror inte de fattade att de skulle 
informera i klassen. Det gick ju fort det här. 

 
Lärare 200 anser tvärtemot trafikingenjören och projektledaren att informationen kom lite sent. 
Trots att något kanske ses som självklart för en själv så är det kanske inte det för alla. Barnen 
förstod nog inte heller att de skulle informera sina klasskamrater. Läraren tyckte att det gick lite för 
fort det hela och hade gärna haft mer förberedelsetid med barnen.  
 

Ja det kan jag tycka, Det var ingen som fattade någonting och jag kände att någon måste ju hoppa 
på det här. Kändes som att folk kände att det kunde vara jobbigt med någon till som skulle vara med 
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och hoppa på axlarna. Alla har mycket ändå. 
 
Det är lite tvådelat det här problemet för lärarna vill å ena sidan få mer information om projektet 
men känner samtidigt att de har så mycket annat och vill inte belastas med mer. Projektledaren har 
verkligen försökt i det här projektet att underlätta för lärarna genom att dela ut färdigt material. Här 
handlar det om att hitta en bra balans mellan information och samarbete.  
  
Hur når man då barnen med informationen?  

 
I stora grupper är det inte så lätt. Det var ju därför lite som vi valde de här två klasserna som fick 
vara med och klippa. För att alla skulle få vara med och lyssna och se. Vi pratade ju om att ta med 
hela skolan men det hade ju aldrig gått. För då hade några lekt borta i periferin och inte vetat vad 
vi gjorde där. Nu tror jag i alla fall alla var med på grejen vi gjorde, det var nog ingen som gick 
därifrån och inte visste vad vi hade gjort.  

 
Istället för att ha så stor kvantitet barn med som möjligt valde lärarna ut två klasser som fick vara 
med och klippa bandet vid invigningen av avlämningsplatserna. Det verkar finnas en svårighet 
med att ha för många med. Barnen blir mer stirriga och får svårt att koncentrera sig på det som 
sägs. Detta visar att det finns en stark vilja att få barnen att förstå vad som händer i projektet. Alla 
som gick därifrån visste vad som hade gjorts. Frågan man kan ställa sen är hur övriga klasser 
informeras om detta? Sådana saker kan man göra mycket bättre. God framförhållning. Det kom ju 
plötsligt för oss också. Enligt läraren så bör projektledaren börja med lärarna för att projektet ska bli 
så bra som möjligt.  
 
Har barnen haft möjlighet att delta frivilligt i projektet? De har inget val under skoltid. De måste gå 
med. Så är det hela skoldagen, för de är klart att de hellre har rast. Lärare 200 är inne på samma spår 
som trafikingenjören i att barnen egentligen varit tvungna att vara med då projektet skett på 
skoltid. Även om de blivit tillfrågade av projektledaren så kanske barnen kände att de inte kunnat 
säga nej.  
 
 
Steg 5-6: Konsultation 
Först nu på steg 5 blir barnen konsulterade, och jag har valt att dela in denna punkt i två olika 
typer, välja bland alternativ och lämna synpunkter. 
 

5.2.5 Steg 5: Välja bland alternativ 

Detta steg kan liknas vid ett smörgåsbord av idéer/förslag som projektledaren presenterar för 
barnen. Barnen får i sin tur välja bland just dessa förslag, utan att lägga till egna. Om 
rådfrågningen inte innefattar andra typer av deltagande så finns det ju inte något som säger att 
elevernas åsikter spelar någon egentlig roll. Det finns också en risk för manipulation här om man 
använder antalet barn som deltog som ett mått på deltagandet i projektet. Antalet rådfrågade 
behöver inte nödvändigtvis säga något om hur genuint deltagandet har varit. Steget innebär alltså 
att barnen fortfarande inte har någon inblick i beslutsprocessen.  
 
5.2.5.1 Projektledarens tankar om Välja bland alternativ 
De har fått vara med och välja avlämningsplatserna. Innan hade föräldrar fått ge förslag. Projektledaren 
anser att barnen har fått vara med i väljandet av avlämningsplatserna och att föräldrar har fått 
komma med förslag. Vilka av barnen har fått vara med och välja:  
 

Bara elevrådet, jag har egentligen kommit och sagt det här ska vi göra. Det hade jag planerat från 
början ett av målen var att införa avlämningsplatserna och barnen hade inte kunnat säga nej till 
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dessa. Det ser jag som en åtgärd utifrån mitt barnperspektiv för att det ska bli säkrare och tryggare. 
De var med, har skrivit upp citat. Här känns det bra att lämnas av. Föräldrarna fick ge förslag. De 
har många åsikter. Utifrån tiden jag har så får barnen tycka till om de platser som vi har som 
alternativ. Vi gick inte runt i hela området och vad har vi för olika platser. Det gick bättre på skola 
200 eftersom de var färre elever med och de kom lättare till tals. Större grupp på Skola 600. Kan 
tänka mig att de har sämre uppfattning. Lättare att komma till tals men mindre representativt.  

 
Det blir rätt tydligt genom det här citatet att barnen har fått välja mellan alternativ som 
projektledaren presenterar för dem. Det hade inte gått att säga nej till att införa 
avlämningsplatserna och barnen har inte lagt till egna alternativ. Detta kan kanske ha att göra med 
att barnen inte ses som mogna att tänka kring säkerhet eller liknande frågor. Barn ska inte 
underskattas utan ses ofta som experter på sin närmiljö. Nu börjar vi komma rätt högt upp på 
stegen och det blir spännande att se vart det slutar.     
 
5.2.5.2 Trafikingenjörens tankar om Välja bland alternativ 
 

Frågan är om de verkligen har varit med och valt platserna. I projektet har de varit med och sagt 
okej. Det kan ju vara så också att de har valt eftersom man vet att de går den vägen. Där de rör sig. 
De kommer från de hållet. Det är det man hört med dem att de kommer från den vägen. 

 
Trafikingenjören är tveksam till om de varit med och valt ut platserna och menar att de mer har 
varit med och sagt okej. Det man hört med barnen om är hur de rör sig på vägen till och från 
skolan och på så sätt har barnen indirekt varit med och valt eftersom de kommer från ett visst håll. 
Fortsatte fråga om trafikingenjören varit med och valt platserna?  

 
Vi har valt på flera nivåer kan man säga. Först har Projektledaren börjat, men jag har ju funderat 
på vad jag tycker är bra platser. Projektledaren har gått runt och tittat och kanske tittat med barn, 
och sen har hon valt bort några och valt in någon annan och sådär. Växelverkan. Jag har varit med 
när barnen, Det första steget gjorde vi helt utan barn.  
 

Det verkar som om trafikingenjören och projektledaren jobbat tillsammans för att hitta bra 
avlämningsplatser. Det uttrycks en viss tvekan om barnen har varit med och tittat på platserna. 
Valet av platser har skett genom växelverkan mellan projektledaren och trafikingenjören. Det första 
steget verkar ha gjorts utan barn och barnen har mer varit med och sagt okej. Alltså valt bland 
färdiga alternativ.   
 
5.2.5.3 Lärare 200s tankar om Välja bland alternativ 
I vilket skede i projektet kom barnen in för första gången. Varför just då?  
 

Det var alldeles från början och projektledaren visade den här filmen. Det var då projektledaren 
frågade om hon kunde vända sig till någon på skolan och då erbjöd jag och skolsystern oss att vara 
med. Och gången efter när Projektledaren kom då och vi skulle titta på platserna så var barnen 
med. Direkt skulle jag säga. Det var det första vi gjorde. Platserna var i och för sig redan uttänkta. 
Det var Projektledaren själv med hjälp av trafikingenjören som hade valt ut dessa. Vi kanske la till 
den här på villavägen då. 
 

Ur lärarens perspektiv så var barnen med från första början i projektet. Nu hade ju projektet pågått 
ett tag innan projektledaren besökte skolan men i kontakten på skolan så var barnen med från 
början. De fick se en film och vid nästa tillfälle så var de med ute och tittade på 
avlämningsplatserna. Att titta på avlämningsplatser behöver ju inte betyda att barnen har haft makt 
att påverka dessa, men det verkar som om de fick möjligheten att välja till en plats. Vi kanske la till 
den här på villavägen då. Om detta är sant och det var barnen som valde till en plats så innebär det 
att vi kan hoppa upp ett steg på delaktighetsstegen. På frågan om man missar något utan barnen 
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blir ändå svaret att: Inte i det här projektet för det var så självskrivet att det skulle vara så här. Det fanns 
inte så mycket annat att välja på kan jag känna. Detta gör att jag fortfarande ställer mig frågan om 
projektet verkligen gett barnen möjlighet att välja bland alternativ.  
 

5.2.6 Steg 6: Lämna synpunkter 

Här får barnen lämna egna synpunkter till projektledaren/vuxna. Efter att synpunkterna kommit in 
konstruerar läraren ett förslag där elevernas synpunkter tagits tillvara på ett omsorgsfullt sätt. 
Projektledaren har fortfarande makten men barnen får formulera egna synpunkter.  
 
5.2.6.1 Projektledarens tankar om Lämna synpunkter 

 
Alltså det har vart. Jag kan ju inte säga att det har varit många moment där barnen har varit 
delaktiga som jag har varit med. Det har bara varit några få moment, men där har jag ju hela tiden 
försökt tänka att frågorna jag ställer till barnen inte bara för att det ska ställas frågor. Det ska vara 
frågor där barnen får ge sitt perspektiv. 

 
Barnen har alltså inte varit med i så många moment, men när de varit med så har de fått möjlighet 
att ge sitt perspektiv. Det är ju främst i valet av avlämningsplatser som barnen varit med. 
Projektledaren betonar vikten av att ha öppna frågor som möjliggör för barnen att uttrycka sitt 
perspektiv. Frågorna ställs inte bara för att det ska göras utan barnen ses som en resurs som kan 
komma med åsikter om sin närmiljö. Det som talar mot den här nivån på projektet är att 
alternativen redan var klara och det är lite osäkert om barnen verkligen hade möjlighet att lämna 
egna synpunkter.  
 
5.2.6.2 Trafikingenjörens tankar om Lämna synpunkter 
Har barnen haft rätt att säga nej vi vill inte ha några avlämningsplatser. Hade de kunnat säga så? 
 

Ja, det hade de kunnat säga. Det tror jag. Det är en bra fråga. Jo man om de hade varit 
jättenegativa så tror jag det hade varit ganska svårt tror jag. Om de sagt nej vi tror inte på det där. 
Då vet jag inte om man hade kunnat gå vidare med det.  

 
Trafikingenjören menar att barnen hade kunnat stoppa projektet och sagt nej till 
avlämningsplatserna om de hade velat. Nu var det inget barn som var negativt till platserna. Beror 
det på att det var bra platser eller att barnen manipulerats så till den grad att de köper allt som 
projektledaren och trafikingenjören säger.  
 

På något sätt med alla de här argumenten med hälsa och hela det här som de lärt sig. Det får ju 
barnen att tycka att det här är bra. De har nästan som en liten inlärningsgrej i skolan. De lär sig 
det här och det där och det här och då tycker de att det här är bra, så visst är det lite styrning på så 
vis. 

 
Det hade varit en intressant jämförelse att ta med barn som inte hade sett filmen eller deltagit innan 
och sett om de hade haft mer att säga om platserna. Barnen verkar väldigt positiva till hela 
projektet och det verkar som om platserna valts med omsorg.  
 
5.2.6.3 Lärare 200s tankar om Lämna synpunkter 
Vi kanske la till den här på villavägen då. Det här citatet är även med under förra steget. Det verkar 
som om det lagts till en avlämningsplats till alternativen som trafikingenjören och projektledaren 
redan hade gjort vid mötet med barnen. Det är dock fortfarande lite oklart om det var lärarna som 
la till platsen eller om det var barnen. Det kanske var ett gemensamt beslut. Har verkligen barnen 
fått uttrycka sina åsikter om sin egen miljö i projektet?  
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Det har inte funnits så mycket att uttrycka så kan jag känna. Det är ju egentligen 
avlämningsplatserna som vi har. Barnen har fått varit med i vissa moment men det är inte många 
barn som fått varit med. Tänker man på hela skolan så är det ju inte många som varit med. Men å 
andra sidan så tror jag inte det fungerat så bra att få med alla. För jag tror att alla barn är nöjda 
och tycker att det här var bra. De kanske inte reflekterar så mycket över hur mycket de får påverka 
själva. De är så små så de tänker inte så än. Det här är ju mer bekvämlighet. Ja avlämningsplatser 
jag vill åka bil ända fram. Det är väl så de kan tänka de som inte har lust att gå. 

 
Läraren tycker att det mesta redan var färdigt och klart och att det inte fanns så mycket att påverka. 
Även att det inte har varit med tillräckligt med barn lyfts fram som kritik, samtidigt som det finns 
ett stort problem med att ha med alla. Det verkar finnas en balansgång med ena sidan många barn 
och låg kvalité och andra sidan hög kvalité och få barn. Barnen verkar nöjda med projektet men 
kanske inte reflekterar över hur mycket de faktiskt har påverkat.  
 
Barnen kan ju uttrycka hur många åsikter som helst, men om det inte finns någon som lyssnar och 
tar tillvara på dessa, så har ju inte åsikterna någon egentlig betydelse. Har ni lyssnat på barnen? 
Har de tyckt någonting så har vi lyssnat. De har ju varit med för att de ska få säga något. Enligt 
läraren så har de lyssnat när något har sagts.  
 

Hade man haft mera tid så kunde den som leder projektet hade kunnat gå mer in i klasserna 
och berätta, och hör med barnen om vad de tycker om vad de vill och vad de har för idéer. 
Det kan man ju göra på ett annat sätt men det är tid och det måste planeras långt i förväg 
och det måste tas av lektionstiden. 

 
Tiden är något som verkar ha ställt till det i projektet och läraren tycker att om det hade funnits tid 
så hade barnen haft större möjlighet till att lämna egna åsikter. Då hade man kunnat jobba mer i 
klasserna på så vis fått fram fler idéer. Problemet med att jobba mer i klasserna är att det tar tid från 
den övriga undervisningen. Läraren menar också att en förutsättning för att ett sådant här projekt 
ska lyckas är att projektledaren har ett bra barnperspektiv. Verkligen. Det går inte bara att gå in 
och prata över huvudet på barn, och det är lätt att göra om man inte är van att jobba med barn. I 
alla fall de små som vi har.  
 
Inflytande steg 7-9 

5.2.7 Steg 7: Vuxna bjuder in till dialog 

Om tidigare steg varit mer en monolog så sker här ett möte och en dialog. Projektledaren bjuder in 
till dialog där barnen får vara med och diskutera fram beslut som rör dem. Projektledaren är 
initiativtagare men barnen får tillgång till beslutsprocessen. Här är det viktigt att man ger barnen 
tid och lyssnar på vad de har att säga. Idéer tar tid och barnen måste få hålla sitt eget tempo. Till 
skillnad från de skendemokratiska stegen så har barnens åsikter relevans för de beslut som fattas.  
 
5.2.7.1 Projektledarens tankar om Vuxna bjuder in till dialog 
Dialogen projektledaren har haft med barnen har som vi tidigare fått erfara ägt rum på elevråden. 
Men har dialogen varit en dialog eller en monolog och har barnen fått tillgång till beslutsprocessen. 
Något som varit tydligt i projektet är att projektledaren är initiativtagaren. På frågan om barnen kan 
komma med andra infallsvinklar blev svaret:  

 
Utifrån din fråga så tror jag barn kan komma med andra infallsvinklar som inte vi tänker på, men 
jag har någonstans från början planerat upp det här projektet. Jag såg det som den möjligheten på 
det halvåret jag hade. Då är frågan, just i det här projektet så har de varit informanter utifrån det 
utrymme som har funnits.  



48 
 

 
Projektledaren har försökt att bjuda in till dialog men eftersom projektet redan var planerat och 
avlämningsplatserna redan utvalda så får barnen inte själva vara med och diskutera fram beslut. 
Barnen har inte tillgång till beslutsprocessen. Däremot så diskuteras frågor som rör barnen men de 
har ingen makt egentlig.  
 
5.2.7.2 Trafikingenjörens tankar om Vuxna bjuder in till dialog 
Trafikingenjören ger projektledaren beröm men är osäker på om barnen verkligen fått uttrycka 
åsikter om sin egen miljö:  
 

Nja, men jag tycker att Projektledaren har jobbat en del med elevråden och jag tycker hon är 
jätteduktig när hon pratar med barnen och lyssnar faktiskt. Hon är inte så himla snabb, som andra 
kanske är. Hon ger dem tid, och de vågar prata och så. På så vis tycker jag projektledaren ger dem 
en chans, för det är rätt lätt att man bara. Det är därför man behöver jobba tillsammans med lärare 
och fritidspersonal. Men just det här projektet så kan man ju göra så otroligt mycket mer 
naturligtvis. Projektledaren skulle kunna vara jätteaktiv i klassen och ha lektioner, men det kräver 
ju en helt annan budget. Det finns ju ett annat projekt, där hon har jobbat med några klasser bara. 
Detta innebär att hon kan få in jättestor påverkan från varje elev då. Det kan man ju göra om man 
hade de resurserna. Då skulle man nog kunna få dem att gå allihop om det är syftet. 
 

Berömmet handlar om att projektledaren har gett barnen tid och inte varit så snabb som andra kan 
vara. Däremot så tycker trafikingenjören att projektet hade kunnat göras ännu bättre om mer tid 
och pengar hade funnits. Då hade man haft möjlighet att ha lektioner med barnen och verkligen fått 
med alla. Dialogen hade alltså kunnat vara ännu bättre. Trafikingenjören fortsätter på spåret att 
barnen ska påverkas åt något håll. Vet alltid vuxna bättre än barnen?   
  
 
5.2.7.3 Lärare 200s tankar om Vuxna bjuder in till dialog 
På frågan om barnen har varit med i några beslutssituationer? Svarade lärare 200 följande: 
 

Nej, eller vid valet av avlämningsplatser. Ja då var de ju med och tittade, och de kände ju själva att 
de hade kunnat säga nej. Men det var nog inga av oss som tänkte att vi kunde säga nej. Det beror 
nog på att det var så bra platser. Det fanns ingen anledning att säga nej. Både barnen och jag hade 
nog sagt något om det hade varit så att platserna var trafikerade. Vår skola ligger ju så att det har 
många möjligheter att komma undan bilarna. 

 
Läraren tvekar något men sen nämns avlämningsplatserna. Det verkar som om eleverna själva 
kände att de kunnat säga nej till dessa men det var ingen av dem som tänkte att de kunde säga nej 
just då. Det verkar inte heller ha funnits anledning att säga nej då platserna var så pass bra 
anpassade redan. Verkar som om skolan ligger väldigt gynnsamt till för just avlämningsplatser. 
Den kontextuella situationen är helt klart en faktor som måste vägas in här. Det hade säkerligen 
varit mer diskussion om platserna om skolan legat i ett mer utsatt läge. Hade då barnens åsikter fått 
större vikt eller hur hade det hanterats? 
 

5.2.8 Steg 8: Eget initiativ men styrd 

Det näst översta steget på min stege innebär att barnen själva tar initiativet och frågorna som 
diskuteras är barnens egna frågor. De vuxna finns endast med som stöd och guide. Hart (1992) 
menar att det är svårt att hitta exempel på barn initierade projekt. Den största orsaken till att det är 
så ovanligt är troligtvis att vuxna är dåliga på att snappa upp barnens egna initiativ. När så väl sker 
har vuxna svårt att inte lägga sig i och styra.  
 



49 
 

Det är ju liksom att man tar reda på vad barnet tycker och vill utan för mycket påverkan. Men det är 
jättesvårt för man är så styrande hela tiden. Det här citatet av trafikingenjören säger en del om hur 
svårt det är för vuxna att släppa taget och låta barnen ha inflytande på ett projekt. Vi vuxna är så 
styrande hela tiden. Nu finns det inget som tyder på att barnen har initierat något i just vårt projekt, 
men styrande har de vuxna varit.    
 

5.2.9 Steg 9: Barnen bjuder in till Dialog 

Längst upp på stegen tar barnen initiativet men delar beslutsfattandet med de vuxna. Alltså väldigt 
likt steg 7 med den skillnaden att här är det barnen som tar initiativet och de vuxna får tillgång till 
beslutsprocessen. Det är barnens frågor och förslag som diskuteras men besluten fattas alltså 
tillsammans med vuxna. Hart (1992) menar att projekt som detta är väldigt ovanliga och beror nog 
mycket på att den vuxna generationen är dålig på att lyssna och fånga in signaler när det gäller 
problem och behov och skapa möjligheter för de unga att arbeta med detta.  
 

Sådana här små barn är ett svårt att få den dialogen man vill ha. Man får lyssna jättemycket på allt 
möjligt. Så det är svårt att komma till sak. Men tiden måste finnas. Barnen vill berätta mycket. Det 
är lite tidens tand att de inte får berätta. De sitter inte ner och pratar med varandra som förr i 
tiden. 

 
Lärare 200 uttrycker en svårighet att få den dialogen man vill ha, och att man får lyssna på allt 
möjligt. Här menar Lärare 200 att det är viktigt att tiden finns eftersom barnen vill berätta så 
mycket. Det här citatet påstår inte att barnen har bjudit in till dialog men poängterar att det finns en 
svårighet här. Hur ska barnen kunna bjuda in till dialog när dialogen är så svår att åstadkomma 
ändå? Barnen har inte initierat något i det här projektet och därför har jag inte några citat som 
påstår det heller.  
 

5.2.10 Slutkommentarer om barnens deltagande   

5.2.10.1 Projektledaren  
Till sist fick även projektledaren summera sitt eget projekt. 
 

Utifrån förutsättningarna: Ja, men jag påstår inte egentligen att de fått mycket tid men de har fått 
den tid. På samma sätt som jag känner att lärarna har fått lite tid också, och föräldrar har man 
kunnat ge så mycket tid som de har fått. Ett föräldramöte var. Medan jag känner att lärarna och 
eleverna skulle kunnat få mycket mer tid om projektet var längre. Jag har ju jobbat sen oktober till 
juli så det är 8-9 månader. Ganska mycket kortare än ett år. 

 
I det här svaret finns en mycket god självinsikt där projektledaren är medveten om möjligheterna 
som fanns inom tidsramen för projektet. Svaret är lite inne på samma spår som lärarens i det att det 
hade krävts mer tid för ett sådant projekt. Projektledaren anser att barnen har fått den tid som de 
kunnat få efter de förutsättningar som fanns i projektet.  
 
5.2.10.2 Trafikingenjören 
Som sista fråga i intervjuerna så frågade jag om tillräckligt med tid har lagts ner i samspelet med 
barnen? Trafikingenjören är nöjd med mycket i projektet men uttrycker en önskan att barnen fått 
arbeta mer i klassrummen. Jag tycker förstås att skolan hade kunnat jobba mer i klassrummen med 
barnen. De har sin agenda. Är det så att det finns en brist i samarbetet mellan skolan och 
projektledaren eller har informationen inte nått lärarna. Har lärarna så mycket annat för sig att de 
inte har tid att få med trafiksäkerhet i undervisningen? 
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5.2.10.3 Lärare 200 
Även läraren fick samma fråga och svaret blev:  

 
Nej, det kan jag ju tycka att det inte har då. Vi hade ju kunnat ha med barn mer i det här. Alla barn i 
klasserna, och det kan man inte få på annat sätt än att först och främst informera lärarna i god tid. 
Och att projektledaren har så mycket tid att hon hinner går runt i alla grupper. 

 
Lärare 200 tycker inte att barnen har varit med tillräckligt i det här projektet och att fler barn hade 
kunnat vara med. Här framkommer en önskan att bli informerad i ett tidigare skede så att lärarna 
hinner sätta sig in i arbetet och förmedla budskapet till sina elever. Vill ni ha mer information till er 
lärare?  

 
Ja, det kan jag tycka. Det var ingen som fattade någonting och jag kände att någon måste ju hoppa 
på det här. Kändes som att folk kände att det kunde vara jobbigt med någon till som skulle var med 
och hoppa på axlarna. Alla har mycket ändå.  

 
Skulle man börjat med lärarna? Ja. Det verkar vara svårt att kombinera detta, då lärarna dels vill ha 
mer tid avsatt till projektet men samtidigt så tycker de att det är jobbigt med någon som hoppar på 
deras axlar. Här finns nog en utmaning att försöka göra mötet med skolorna bättre och enklare. Det 
kanske skulle behöva utvecklas en metod för att närma sig en skola på ett så smidigt sätt som 
möjligt. Projektledaren har försökt att underlätta för skolorna genom att ha mycket material 
färdigskrivet, men det verkar ändå som att lärarna inte hunnit sätta sig in i allt ändå. Är det så att 
det hela gick lite för fort? 
 
 
Alla tre aktörerna verkar trycka på det här med tid. Hur mycket tid behövs för att barnen ska få 
vara genuint delaktiga och ha inflytande över projektet?  
 
Sammanfattande slutsats om deltagandet i projektet.  
I empiridelen har jag försökt att sortera intervjusvaren efter min egenkomponerade stege och fått 
fram många intressanta saker. Mitt mål var att få ett grepp om vilket steg som projektet hamnar på 
och mitt svar måste bli att det finns bitar som faller in under de flesta stegen men att det som 
tydligast kommer fram är konsultationssteget ”Välja bland alternativ”. Även om Lärare 200 menar 
att de la till en avlämningsplats så nämns detta inte i de andra två intervjuerna. Både projektledaren 
och trafikingenjören beskriver det som att barnen har fått vara med och välja bland redan färdiga 
alternativ.     
 

5.2.11 Vuxnas eller barns åsikter? 

5.2.11.1 Projektledaren 
I intervjuerna så svarar aktörerna följande på frågan om vuxna har gått in och tolkat barnens 
behov? Vi börjar med projektledaren:  
 

Jag vet inte. Jag utgår från att deras behov och att de behöver ett tryggare skolområde med färre 
bilar. Jag utgår från att de har ett behov som jag inte har frågat dem om. Jag gör en bedömning 
utifrån min kunskap där jag tror att de mår bra av att röra på sig lite grann. 

 
Här utgås det från att barnen har ett behov som de inte tillfrågats om. Bedömningen sker utifrån att 
projektledaren anser sig ha den kunskapen som krävs för att göra den bedömningen. Det är fullt 
möjligt att barnen också sitter inne på den kunskapen men det får man inte veta om man inte frågar.  
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5.2.11.2 Trafikingenjören 
Trafikingenjören svarar på ett liknande sätt: 
 

När man jobbar med trafiksäkerhet då gör vi mycket vad vi tror. Så är det faktiskt fortfarande. Men 
sen försöker vi ju i andra sammanhang när vi gör något nytt få med vad de tycker. Men det är…  
Vägverket har ett exempel, i Värmdö när man bygger en bro. Varje gång blir det ju faktiskt så att 
vägverket får som de vill från början, men fick inte med sig föräldrarna för att de gick igenom en 
skog. Man gick genom en skog, så vems syfte uppfyllde man egentligen. 

 
Det verkar som om trafikplanering har mycket att lära, men hur ska det gå till? Till och med när det 
görs ett försök som i exemplet så blir resultatet ändå inte annorlunda. Man börjar undra om det 
finns exempel på när barnen verkligen har haft inflytande och ändrat något. Oftast verkar det som 
om barnen endast är med för att göra ett projekt och får finna sig i en dekorativ roll.  
 

5.2.11.3 Lärare 200 
Lärare 200 jämför nostalgiskt hur det var förr i tiden då barnen inte hade något att säga till om: 
 

Det gör man ju. Man tänker hur det är nu man skrattar ju åt hur det var förut. Projektledaren har 
försökt att få med barn men det är trög jobbat. Hur mycket barn kan man få med sig? Egentligen 
skulle man behöva ha några i taget. För du vet en stor samling barn är ju ingen idé att sätta ihop 
för det är ju några som pratar bara och räcker upp handen. Sådana här små barn är ett svårt att få 
den dialogen man vill ha. Man får lyssna jättemycket på allt möjligt. Så det är svårt att komma till 
sak. Men tiden måste finnas. Barnen vill berätta mycket. Det är lite tidens tand att de inte får 
berätta. De sitter inte ner och pratar med varandra som förr i tiden.  

 
Lärare 200 håller med om att barnens behov tolkas, och fortsätter med att diskutera hur mycket 
barn man kan få med sig egentligen. Det kan även vara svårt att få till en bra dialog med vissa barn 
och man får lyssna på allt möjligt och det är svårt att komma till sak. Arbete med barn måste få ta 
den tid det tar. Barnen har inte ett stressigt schema som vi vuxna och det går inte att alltid skynda 
på ett resultat. 
 

5.2.12 Valet av barnen och representativitet 

5.2.12.1 Projektledarens tankar om representativitet 
Hur kan barnen väljas ut på ett demokratiskt sätt och hur får man hög representativitet av olika 
typer av barn inte bara eliten i elevrådet, som alltid kontaktas. Hur gick det då till i just det här 
projektet? Projektledaren beskriver det på följande sätt:  

Frågade på elevrådet om något barn ville vara med. Hur kan vi välja barnen på ett demokratiskt 
sätt? Lärarna föreslog at 3:orna var en bra grupp. Har försökt bolla med lärarna. 5:orna slutar 
4:orna cyklar. 1-2 tror dem inte kommer lämnas av. 

Projektledaren har alltså gått in och frågat lärarna vilka klasser och åldrar som är lämpligt att ta 
med. Målet har varit att välja barnen på ett demokratiskt sätt men ibland blir det praktiska saker 
som avgör.  
 
5.2.12.2 Lärare 200’s tankar om representativitet 
Lärare 200 svarade följande på frågan om svårigheter med barns deltagande om det är en resurs 
eller ej?  
 

Det vill man ju att de ska vara. Däremot är det trögjobbat. Det är ju svårt att få dem att tycka 
något. Sen är det svårt att veta vilka barn. Man får inte alltid så bra idéer om man säger något i 
stor grupp. Det är alltid några som mera larvar sig. Så det är ju inget att tänka på en gång. Det 
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beror lite på, annars är det ju så att man väljer ut vilka barn som ska vara med, och då väljer man 
ju ut de rediga barnen. 

 
Tidigare uttryckte läraren att det är lätt att få barnen att uttrycka sig men tillägger här att det kanske 
inte alltid är så väldigt bra idéer som kommer fram. Valet av barnen verkar falla på de barnen som 
är rediga och uppför sig. Min följdfråga blev då: Hur går det till när man väljer ut barnen?  
 

Där tror jag lärarna är ganska duktiga på som de två från 3 an här så har vi ju två andra som var 
med och klippte bandet och är med i elevrådet. Men den klassläraren tyckte inte att de skulle vara 
med för de får alltid vara med. Hon valde två andra som inte varit med. Så i klasserna är man 
ganska rättvis och inte ta de som ropar mest för de har ju redan gåvan att kunna göra sig hörda. 
 

Det verkar vara vanligt att de elever som väljs är just de eleverna som redan sitter i elevråd och 
som har gåvan att göra sig hörda. I det här projektet så har lärarna varit medvetna om detta och 
aktivt arbetat för att andra barn som inte brukar vara med ska få chansen. Det kan ju kanske bli en 
sned representation om bara elitbarnen blir representerade. Kan de i sin tur representera en hel 
klass/skola? Ja men vi har haft för få barn med, man skulle nog haft en större grupp kan jag tycka. Och 
från olika årgångar och mindre grupper. Lärare 200 verkar tycka att några barn kan representera andra 
barn i samma ålderskategori. Jag fortsatte fråga om det finns sätt att få med sig andra mindre 
rediga barn?  
 

Jag tror att de får vara med ändå, fast det är lite svårt. Jag tror att de barnen som man skulle vilja 
ha med så kallade ”strulnissar”. De tar det inte på allvar ens då, och vi har ju bara upp till 5 an så 
vi har bara småbarn.  

 
Det är väl självklart att vissa barn är mer lämpade att vara med i sådana här projekt men det är 
kanske dumt att utesluta dem istället för att hitta en kommunikative arena där de får möjlighet att 
bidra på sitt sätt. Min sista fråga blev vilka åldrar som engagerats?” 
 

Det enda vi valde klass till var att klippa banden och det var årskurs 3. Vi tyckte det var en bra 
årgång att ta. Lite lagom mittemellan ålder tyckte vi och så hade vi 2 klasser utav de 3:orna. Lagom 
antal för att kunna samlas runt avlämningsplatserna utan att få det att bli för vitt i trafiken där. 

 
Ett problem med att vara för många representanter lyfts fram här. Det verkar finnas ett visst antal 
barn som är ultimat för olika situationer. Detta är säkert pedagogerna mer medvetna om än 
projektledare och trafikingenjörer och skulle kunna vara något som kan hjälpa till nästa projekt. 
Orsaken till valet av ålder var att de på något sätt representerar medelåldern på skolan och för att 
det inte skulle bli för osäkert i trafiken. Alltså en säkerhetsavvägning från lärarnas sida.  
 

5.2.12.3 Trafikingenjörens tankar om representativitet 
Trafikingenjören har ett lite annan infallsvinkel i sina svar. Jag började med att fråga: Hur ser ni på 
barn som informanter? Är barnen med för att det står i Barnkonventionen eller för att ni ser dem 
som en resurs och faktiskt vet något mer? Ibland funkar det. Ibland kan de bekräfta något som man tror. 
Så det kan vara bra att kolla av det om det stämmer. Det är ju inte fel heller. Trafikingenjören tycker att 
det är med lite olika resultat som det fungerar att ta med barn, men att de kan användas som 
bollplank om man vill veta om något fungerar. Jag fortsatte fråga om vilket som är den största 
svårigheten med att ta med barns åsikter?  

 
Det är svårt att hitta barn att jobba med. Var träffar man barn? Hur går det till liksom? Skolan är 
ju en jättebra plats, men de har sina undervisningar och det är inte så lätt att komma in i skolan. 
Fritidsgårdar är bra, det är lättare. Man måste ha metoder för detta och det kan man utveckla och 
göra mycket bättre, så att man inte bara sitter där med elevrådet som man alltid träffar. Vägverket 
sticker och träffar elevrådet, och det är ju representanter men det blev lite för lite tycker jag. 
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Här uttrycks en önskan om att lära sig nya metoder för att hitta bra barn som man kan arbeta med. 
Nu blir det ofta bara elevrådet som aktiveras. Skolan verkar vara en bra plats men tidspressen 
verkar göra att det är lättare med fritidsgårdar. Hur går det då till när barnen väljs ut? 

 
Ja det är ju svårt. Man tar de man hittar. Man är glad för att få tag i någon över huvudtaget. Det är 
klart det är svårt att göra med alla barn. Då måste ju lärarna vara mycket mer engagerad och 
avsätta lektionstid. Så det är svårt. Men om du verkligen ska få reda på något måste du nog arbeta 
med flera grupper. En kille i ungdomsrådet, som jobbar med sådana frågor. Han har själv varit 
ungdomsrådare och menar på att det är en liten elit som blir ungdomsråd och jobbar med politik. 
Som kanske sen blir politiker själva och det representerar inte. Han var ganska kritisk till 
organisationen men det är ändå ett sätt att nå ut till ungdomar. Han menar att man ska ha kanaler 
precis som man har till alla vuxna. Så skulle man göra de tillgängliga för barn så att de använder 
sig av dessa. Så vad man än gör så ska man se till att bredda det. Det ska inte vara en speciell. De 
hade gjort en undersökning om vad barn och ungdomar tycker är viktigt och det var precis samma 
saker som vuxna. Det är ett nytt sätt att tänka på kanske. Till exempel om man jobbar med 
detaljplaner så har man samråd. Dit man bjuder in berörda. Då kommer oftast vissa människor och 
barn kommer ju aldrig på det. Då kanske man måste göra dessa lite mer spännande och mer 
intressanta. På ett annat sätt, och hitta former för detta. Det är det som är grejen och sen måste 
man veta vad man ska göra med all information. Egentligen vill man inte ha så mycket information 
från folk det är ju jobbigt.  
 

Trafikingenjören menar att man helt krasst får ta de barnen man hittar och jobba med dessa. Ofta 
blir det elevrådet som egentligen är en slags elit som inte alls behöver vara särskilt representativ 
för övriga skolan eller klassen. Det dras ett exempel med samråd där endast vissa typer av 
människor kommer och dit barn aldrig skulle sätta sin fot. Här finns det en stor utmaning att via 
andra kanaler locka in unga i olika processer. Citatet avslutas med den talande kommentaren att 
Egentligen vill man inte ha så mycket information från folk det är ju jobbigt. Alltså det är viktigt att få 
med barn men när man väl fått med barn och de har fått skapa något, lämnat egna åsikter så vet 
ingen helt plötsligt vad man ska göra med allt material. Just precis dessa tankegångar är något som 
följt med mig på olika seminarium och föreläsningar i ämnet. Hur tar man egentligen tillvara på 
materialet om man lyckats så långt? 

 

5.2.13 Skillnader i aktörernas syn på begreppet bar nperspektiv 

Avgörande för utgången av ett projekt bygger mycket på de inblandade aktörernas syn på 
begreppet barnperspektiv. Blir det barnperspektiv eller barnens perspektiv? Det ska sägas att en 
aktörs barnperspektiv inte kan avgöras endast utifrån svaret på en fråga men det kan ändå ge 
ledtrådar hur det ligger till. Därför inledde jag alltid mina intervjuer med att ställa frågan: Hur 
tolkar du ordet barnperspektiv? Projektledaren beskriver det enligt följande:  
 

Jag tänker att barnperspektiv är utifrån vad jag tänker är barnens perspektiv att som vuxen tänka 
ur barns perspektiv. Barnperspektiv är att jag försöker tänka hur barnen ser på projektet. Jag 
försöker tänka på att barnen ska vara delaktiga i projektet. Ett förhållningssätt som jag bär med 
mig att hela tiden att försöka tänka hur jag får med barnen i de olika momenten. 

 
Ge exempel: Det handlar både om att i momenten att barnen är delaktiga, också när avlämningsplatserna 
väljs att man lägger de på barnens nivå. Vad är poängen annars att de är med. Projektledaren är inne på 
att det är den vuxna som ska försöka tänka ur barns perspektiv. Alltså barnperspektiv och inte 
nödvändigtvis barnens egna perspektiv enligt distinktionen i litteraturöversikten. 
 
Trafikingenjören beskriver det enligt följande:  
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Det är ju liksom att man tar reda på vad barnet tycker och vill utan för mycket påverkan. Men det 
är jättesvårt för man är så styrande hela tiden. Man måste samtala med dem och lyssna. Man kan 
ha det när man jobbar med trafiksäkerhet då tänker jag på barnen, och då har man lärt sig massa 
saker så där och alla vet en massa saker. Men det kan man ju redan, Jag tycker det handlar om att 
ha reda på vad de tycker. Har de fått sagt någonting, och det är ju ofta de inte får vara med. För vi 
gör ju massa grejer som vi vet är viktiga. Det är svårt att ta ut barnen och peka för då vill de massa 
annat som kanske inte stämmer in heller. 

 
 Trafikingenjören har en annan uppfattning än projektledaren och betonar att barnen själva ska få 
vara med och säga något. Alltså barnens perspektiv och så lite som möjligt av påverkan från vuxna.  
 
Läraren på skola 200 beskriver det enligt följande:  
 

För mig innebär det att jag ser det i barnens ögon hur det skulle fungera för de som är små. Man 
får det genom att lyssna på barnen så hör man ju precis hur de tänker och det gör ju att man får 
lättare att förstå. Jag tror att när man jobbar med det här så blir det nästan så man har det tänket 
kan jag känna. 

 
Lärare 200 uttrycker sig lite annorlunda och menar att man får ett barnperspektiv genom att lyssna 
på barnen så att man hör vad de tänker. Barnperspektivet byggs alltså upp av erfarenhet när man 
jobbar med barn. Lärare 200 är lite mer svårplacerad då lyssnandet betonas men hamnar nog mer åt 
barnperspektiv än barnens egna perspektiv.  
 
Läraren på Skola 600 beskriver det enligt följande:  
 

Då vet jag inte riktigt vad du menar i det här sammanhanget. Men det är ju att man med 
barnperspektiv får jag en känsla av att det är viktigt när man drar igång sådana här projekt att det 
blir i barnens (…) att barnen förstår och kan hänga med. Det är lätt att vi vuxna sitter och planerar 
olika saker. Så det är det vi har. Tycker projektledaren framförallt försökt hitta sätt att gå ner på 
barns nivå, och det är ju dem vi ska göra någonting för tillsammans med föräldrar och alla runt 
omkring. (…) Barnperspektiv tycker jag är att inte hitta på något som inte sen barnen kan vara med 
på. Det är väl barnperspektivet i det här projektet kan jag känna.   

 
Ge exempel:  

 
Det är ju lätt så att vi vuxna sitter och tar beslut och så tycker man att det där ser jättebra ut. Men 
sen har vi ju haft den här barngruppen med som Projektledaren har plockat ut då tillsammans med 
rektorn på skola 600 som elevråd och alla de här. Att man lägger fram det där sen och då kan ju 
dem komma och säga något. Men vadå och då klarnar det för oss. Och det tror jag har varit viktigt 
här med alla dessa avlämningsplatser och det. Det är ju inte vi som ska stå där det är ju barnen 
som ska lämnas där, och det ska vara tryggt och vi kan gå och så vidare.  

 
Efter ett något långt citat så kan vi ändå konstatera att det handlar om att inte göra något som inte 
barnen kan vara med på och förstå. Lärare 600 hamnar någonstans mitt emellan barnperspektiv och 
barnens perspektiv. Det lutar nog över åt barnens perspektiv eftersom det betonas att det ska vara 
på barnens nivå så de får möjlighet att säga till om något.  
 
Sammanfattning om skillnader i barnperspektiv 
Som jag nämnde i början av det här stycket så kan man inte avgöra en aktörs syn på barnperspektiv 
utifrån en ända fråga. Det krävs att man analyserar handling och projektet i övrigt för att se vilket 
barnperspektiv som lyser starkast. Men om vi ser till svaret på den direkta frågan om synen på 
ordet barnperspektiv så har jag fått fram att två av aktörerna har svarat glasklart på frågan och det 
är projektledaren och trafikingenjören. Projektledaren står för barnperspektiv där den vuxne 
försöker gå ner på barnens nivå och tolka hur barnen ser på saker. Trafikingenjören står för barnens 
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perspektiv där det handlar med om att barnen ska få formulera sina perspektiv. De två lärarna var 
lite svårtolkade men det mynnade ut i att lärare 200 håller med projektledaren om barnperspektiv 
och lärare 600 håller med trafikingenjören om barnens perspektiv. Hur detta sedan påverkat 
projektet kommer att analyseras mera under analys och diskussionskapitlet.  
 

5.2.14 Återkoppling 

5.2.14.1 Projektledarens tankar om återkoppling 
Återkoppling betyder att projektledare eller någon annan aktör återvänder till deltagarna i ett 
projekt efter att projektet har avslutats. Målet är att informera om vad som har gjorts och gick 
igenom och vad som inte blev gjort. Projektledaren uttrycker sig följande om återkoppling:  
 

Min tanke är att jag inte kommer att ha tid att gå runt i alla klasser. Men i alla fall en klass från 
varje årskurs och ställa frågor kring de olika momenten. Jag tror med på det än att göra en skriftlig 
grej. Och försöka fråga vad var bra vad var mindre bra. Vad tyckte ni om temadagen. Har ni jobbat 
något med det här i klassen. Försöka fråga om avlämningsplatser och skolutmaningen. Sen kommer 
det vara en avstämning med rektorerna. Har inte planerat att göra en avstämning med lärarna men 
jag skulle vilja det. Det kanske blir när jag går runt i klasserna att jag stämmer av med lärarna. 

 
Känner ni att det finns svårigheter i detta? Nej det gör jag inte, allt handlar om tid. Tycker du det är 
viktigt? Ja absolut det är ju det jag kan ta med mig genom att gå runt att fråga så kan jag ju ta med mig 
det till hösten. Viktigt för dig eller för barnen?  
 

Både och. Viktigt för mig att jag kan göra det bättre. Men sen är det ju viktigt för dem. Då får de en 
känsla av delaktighet förhoppningsvis att någon faktiskt är intresserad och lyssnar på dem. Plus att 
jag tänker att det är som en process. Det har hänt saker under terminen och det blir ett avslut för 
dem att någon går runt. Jag vet inte om jag kan går runt till alla klasser. Jätteviktigt. 

 
Projektledaren menar att återkoppling är jätteviktigt både för egen del och för barnens. Barnen får 
en känsla av att någon lyssnar på dem och projektledaren får feedback på sitt projekt och kan göra 
ett ännu bättre jobb nästa gång. Det är även ett sätt att få ett avslut på det som gjort under terminen. 
Många som jag pratat med på olika seminarium uttrycker en svårighet med återkoppling men så 
verkar inte fallet i det här projektet.  
 
5.2.14.2 Trafikingenjörens tankar om återkoppling 
Samma fråga ställdes till trafikingenjören och svaret blev följande: Det är nog jätteviktigt men det är 
svårt. Vilka svårigheter?  
 

Det finns nog flera, dels kan det vara att man tar reda på massa saker och det är jättebra som man 
skulle kunna göra och det behöver inte vara så dyrt, men så lyckas man inte få igenom det här, i den 
här kommunen. Det finns inte pengar eller du får inte med dig driftsavdelningen eller, förstår du det 
blir ingenting. Ett sådant här planeringsprojekt handlar det om 10-15 år framåt och då är det 
jättesvårt och då måste man tala om det jätte noga. Det är både tid och pengar, också få med sig 
vilja. 

 
Har ni informerat barnen innan projektet började, vad de har möjlighet att faktiskt 
förändra/påverka? Hur gick det till? Det är nog lite olika tror jag, men det bör man nog göra. Man får 
säga det helt enkelt att ni är vuxna när det här kommer ske. 
 
Görs detta? 
 

Vi har i alla fall försökt göra det. Men sen hade vi ett annat sådant där projekt där några ungdomar 
hjälpte oss att fråga barn om var de cyklar och så, Vi håller på att göra en cykelplan, och då var ju 
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dem ute med och frågade barnen vad de tyckte och vad de saknade. Men där kom vi inte tillbaka till 
dem igen, jag träffade inte dem igen och vet inte vilka de var. Eller vad de har sagt till dem att det 
blir så här eller. Vad man än gör sen så är det nog rätt stor risk att man inte återkopplar. Sen är det 
ju så att man vill jättemånga saker men inte får igenom det. Det är ju också demokrati. Man kan ju 
tycka och framföra en massa saker men det är svårt. För de är nog rätt vana att få som de vill 
ungarna, eller hur är det. Då har det lyckats liksom. Men det här projektet är ju ganska bra det är 
rätt påtagligt. De kanske märker att nu är det mindre bilar och de kanske märker att jag går eller 
kanske Lisa går. Eller Lisas pappa och mamma skjutsar. Det kan uppleva lite press också, de kanske 
inte klarar att gå eller cykla för mamma och pappa kan kanske inte. Det kan bli lite jobbiga 
situationer. Det finns lite faror också. Man ska nog tänka på det inte glömma det, man är så trött 
när man gjort klart ett projekt, pust, och så ska man ut igen. 

 
Till skillnad från projektledaren vilket kan bero på flera års erfarenhet uttrycker trafikingenjören 
många svårigheter med att återkoppla. Självklart beror det på projektet men det kan vara svårt att 
komma tillbaka om 10 år och säga tack för hjälpen. Det är nog lättare om projektet genomförs 
direkt eller inom något år. Även om man har barn med i projektet så är det ju inte garanterat att 
projektet går igenom. Detta kan kanske vara svårt för barnen att förstå men det kan också ses som 
en slags demokratisk skolning att allt inte går igenom.  
 

5.2.15 Vardagspusslet/kontextuella faktorer 

Det finns många saker som påverkar ett projekt som inte går att påverka på något sätt. I det här 
projektet så är det skolans lokalisering och hur lokaltrafiken fungerar i området kring skolan. 
Förutom detta så ska vardagspusslet fungera i samråd med föräldrar. FN:s barnkonvention pratar 
om att inte kränka någon och detta har även projektledaren reflekterat över på följande vis: 
 

Alltså för mig så handlar barnkonventionen om väldigt mycket men det man kan koppla till det här 
projektet är ju delaktighet och inflytande och att höras plus att ingen blir kränkt på något sätt. Det 
har jag försökt kolla med skolor om det finns barn med några funktionsnedsättningar. De som åkte 
taxi får inte känna sig utanför på något sätt. För att de inta kan vara med i skolutmaningen. Nu får 
de i skolutmaningen 2 poäng per dag medan andra barn kan samla 1 på morgonen och ett på 
eftermiddagen. För annars blir det orättvis. Det handlar om den sidan också inte bara om 
inflytande och delaktighet, etik. De lämnas inte av vid avlämningsplatserna för rent juridiskt så har 
taxichaufförerna ansvar för barnen hela vägen fram. 

 
Projektledaren är medveten om att alla barn kanske inte kan delta av helt andra skäl och har försökt 
anpassa projektet därefter. Apropå orättvisa förhållanden så fortsatte projektledaren att fundera 
enligt följande:  
 

En sak som jag kom på efter. Det blir ju så att jag kommer på saker under resans gång. Jag kom på 
en sak igår och det slog mig att det kanske är många barn som vill ha en cykel, men som inte har 
råd. Hur tänker man då? Ska man verkligen ha en gå och cykeltävling när vissa kanske inte har råd 
att köpa cykel som känner sig utanför. Det är sådana grejer som jag inte kan mäta. Men det skulle 
kunna vara så och då är frågan om det är många barn som känner sig utanför. På ett helt annat 
plan. Men det ingår i projektet. Köpa cyklar till alla barn, eller ska vi inte ha cyklar alls. Eller ska 
de bara gå? Jag kommer ju på grejer.  
 

Nu lever vi i Sverige och de flesta har förhoppningsvis råd med en cykel, men det är ändå 
intressant att tänka på. Det är ju viktigt att alla kan vara med i ett sådant här projekt och att inga 
stängs ute. Detta innebär att projektet borde anpassas mer efter den kontextuella situationen. Vissa 
saker kan man helt enkelt inte påverka.  
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5.2.16 Relationen mellan säkra och lekvänliga skolv ägar 

För att sätta mig in i ämnet så har jag varit på seminarium om barn i byggd miljö och ställt frågan 
om det går att säkra och lekvänliga skolvägar? Petter Åkerblom (2010) svarade att det är skillnad 
på kalkylerad risk och ej kalkylerad risk. Det är skillnad för ett barn att vistas i trafiken där barnet 
inte kan kalkylera risken och att till exempel klättra i ett träd där barnet förhoppningsvis vet sina 
begränsningar. Eftersom huvudprojektet heter säkra och lekvänliga skolvägar så tycker jag att 
frågan är väl befogad och jag ställde samma fråga till mina intervjuobjekt och fick lite blandade 
svar. Vi börjar med projektledarens:  
 

Alltså jag tycker det är svårt. Om jag ska vara ärlig så har jag ju inte läst så mycket. Jag har så lite 
kunskap om det för att kunna uttala mig om det. Men jag tycker att det är, jag skulle tycka det var 
jättejobbigt att gå ut och säga det till föräldrar. Att säga att barnen ska leka på vägen till skolan. 
Det är det föräldrarna är rädda för. Att de ska glömma bort tiden och leka och springa bort. Alltså 
att då kunna säga att dessutom ska de gå och cykla till skolan och dessutom ska de vara fria och 
kunna leka. Jag vet inte riktigt hur jag skulle presentera det på ett bra sätt. Det känns svårt, oavsett 
vem som ska sälja in det. 

 
Ska det vara roligt att gå till skolan?  

 
Det tror jag att filmen som vägverket gjort är bra på, däremot är den inte bra ur ett barnperspektiv. 
Barn pratar 2 minuter och vuxna pratar 10 min. Filmen får det att framstå som roligt att gå till 
skolan. Så att när jag är ute hos föräldrar så säger jag absolut det att se det som ett tillfälle att 
faktiskt umgås med barnen en kvart på morgonen o att de tycker det är kul att prata av sig med sina 
kompisar. Att de tycker det är roligt. Så på så sätt att det är något positivt. Men att stanna och leka 
använder jag ju inte. 

 
Projektledaren är mycket skeptisk till att använda lek och barnsäkerhet i samma mening. 
Föräldrarnas högsta prioritet verkar vara barnens säkerhet och då är det nog lite känsligt att gå ut 
och säga att barnen ska leka sig till skolan. Filmen från vägverket försöker att uppmuntra barnen 
genom att visa att det kan vara kul att gå till skolan.  
 
Vi fortsätter med att se hur trafikingenjören reagerar på samma fråga:  
 

Jag är lite allergisk mot det faktiskt, jag gillar inte det alls. Men jag tror att man kan komma över 
det genom att skapa bra gröna rum som de kan gå igenom och leka. Men leka på gatan och tro att 
det är säkert, då vet jag inte riktigt vem man lurar. Det är klart det kan komma en bil där. Sen när 
jag var liten så lekte jag alltid på gatan. Vi bodde på gatan, det var asfalt och man kunde spela 
hockey där. När bilarna kom så sprang man åt sidan, och det funkade det också. Det är ett samspel 
och ju fler barn som leker så vet bilisterna det. När man jobbar med trafiksäkerhet så vill man 
jobba med säkerheten. Då kan man ju inte flumma till det. Man måste vara medveten om att det kan 
komma bilar.  
 

Trafikingenjören ogillade tanken på att barnen leker på vägen till skolan. Ett sätt att komma runt 
detta är att bygga gröna rum där barnen har möjlighet att gå och leka. Har trafiksituationen blivit 
värre än den var för några år sen. Alla minns vi väl hur vi kunde leka på gatan och så sprang vi av 
vägen när bilarna kom. Trafikingenjören beskriver detta som ett samspel mellan bilar och barn. 
Medvetenheten om att barn brukar leka gör de ofta lite säkrare då bilarna tar det lugnare.  
 
Lärare 200 går polemik med de två andra aktörerna och säger följande:  
 

Ja det är klart det går. Det kan det ju vara redan nu. Men det beror mer på när de går hemifrån. 
Det är ju också det här att det är små barn. Antingen leker de och vet inte vad klockan är, eller så 
är de jätte noga med det och törs inte leka för att de vill passa tiden. För du vet barn då försvinner 
tiden när de leker. Mamma och pappa säger att de ska gå direkt till skolan så att de hinner. Däremot 
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leker de här när de kommer hit. Många går tidigt för att leka här. De leker på skolgården. 
 
Det verkar fullt möjligt att kombinera dessa två enligt läraren men det verkar som om föräldrarna 
inte gillar att barnen leker på vägen till skolan. Många barn kommer till skolan och leker innan 
skolan börjar.  
 
Sammanfattning 
Det råder delade meningar om det går att kombinera säkerhet med lekvänlighet. Det verkar vara 
problematiskt att diskutera sådana saker med föräldrarna som är väldigt oroliga för sina barn. Det 
verkar problematiskt att kombinera säkra och lekvänliga skolvägar. 
 

5.2.17 Tankar om helhetsbegreppet och planerarens r oll 

Projektledaren blev tillfrågad om vad helhetssyn innebär och svaret blev följande: 
 

Det är så mycket, barnperspektivet är en del av helhetssynen. Om du säger planeringssammanhang. 
Det handlar ju både om att liksom som första punkt. Jag ska träffa alla. Rektorer elever och du kan 
tänka det är 1000 barn som jag ska försöka nå ut till och hur ska jag göra det på bästa sätt. Jag ska 
träffa alla lärare, och alla barn. Jag kan inte träffa alla barn men jag kan träffa elevrådet. Det är 
någonstans en helhetssyn.  
• Hur träffar jag alla? 
• Hur jobbar jag med dem?  
 Jag ska ut på föräldramöten och gjort material till lärarna. Alla elever ska få en tema dag. Okej då 
har alla liksom fått en del på något sätt. Jag försöker ju hela iden tänka helhetssyn plus att jag 
måste nå alla mina delmål. Det handlar om jättemycket. Att jag ska sprida projektet, det är också 
mitt uppdrag. Reflektera kring alla berörda parter. Reflektera kring om lärarna har tillräckligt med 
kunskap om det här. Jag har träffat dem 1 timme och det är ungefär 100 lärare på en skola så det 
gör man ju inte på en timme. Det blir ju flera timmar men frågan är hur har de fått tillgång till 
utbildning, man kanske ska satsa på lärarna, de kanske ska få en dags utbildning i trafikvett fast 
samtidigt ska de lära ut trafikvett? Det är så många olika. Ska de få utbildning i hälsa, folkhälsa. 
Det är många aspekter och helhetssynen handlar ju på något sätt om att täcka in alla områden. 

 
Projektledaren anser att barnperspektivet är en del av helhetssynen och delar sedan upp 
helhetssynen i två punkter som ställer frågorna hur alla träffas och hur ska arbetet med dessa gå 
till? Det verkar vara en balansgång mellan att ha en helhetssyn och att uppnå delmålen i projektet. 
Är det kanske så att helhetssynen försvårar uppfyllandet av målen i projektet? En annan intressant 
sak som projektledaren tar upp är om är frågan om lärarna ens ska lära ut trafikvett. 
Sammanfattningsvis så innebär helhetssynen att försöka täcka in alla områden. Min följdfråga blev 
således om det går att nå en helhetssyn? Det beror på, man måste konkretisera vad helhetssyn är för 
någonting. Helhetssyn när det gäller att få med alla berörda parter, delaktiga så är ju det helt klart viktigt. 
Projektledaren anser att helhetssynen är att få med alla berörda parter.  
  
Samma fråga ställdes till trafikingenjören och fick följande svar:  
 

När man jobbar på en kommun så här så vill alla miljoner saker, de ringer och tjatar när det gäller 
trafiksäkerhet. Då måste man stå över allt det där, man måste vara en rättvis domare. En strategi 
över vad som är viktigt att besluta om, internt och kanske med politiker. Alltså vad är viktigt och hur 
jobbar vi. Då kan man säga det här är det vi prioriterar och det där är farligt. Vi kan inte ge dig ett 
farthinder här för då är det typ 300 till som ska få farthinder om det ska vara rättvist. Det är lättare 
att jobba också, man måste ha en sådan syn om man jobbar på en kommun. Det är så himla lätt när 
man jobbar med politiker att det blir massa gräddfiler, och då raserar man det här. Man måste veta 
vad man gör och vad man prioriterar och har för tankar. För att det ska bli lika. 
 

Trafikingenjörens svarar lite annat än projektledaren på den här frågan och menar att helhetssyn 
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innebär att på något sätt vara en rättvis domare som står över alla olika förfrågningar och tjat. Det 
innebär att ha en klar strategi över vad som är viktigt och hur de jobbar med detta. Alltså en 
prioriteringsfråga över vad som är viktigast.   
 

Sammanfattning  
Projektledaren anser att helhetsbegreppet innebär att få med alla berörda parter i projektet. 
Trafikingenjören menar att helhetssyn innebär att agera som en rättvis domare som ser till att skipa 
rättvisa i trafiksäkerhetsfrågor. Ingen av dem ifrågasätter helhetsbegreppet i sin helhet.  

5.3 Barnens syn på sitt eget deltagande 

I det här kapitlet går jag igenom det viktigaste i mina intervjuer med barnen på skolorna som var 
med i projektet. Dessa intervjuer kommer att illustrera olika svårigheter och fällor som en som 
intervjuar barn lätt hamnar i. En fortsatt diskussion om dessa intervjuer kommer att finnas i 
diskussionskapitel 7.1.  

5.3.1 Intervju med barn på skola 600 årskurs 0-1. 

 
I intervjun ställdes frågor för att ser hur pass delaktiga barnen själva tycker att de har varit i 
projektet. Bilder på avlämningsplatsskylten visas upp och barnen får kommentera vad de ser. De 
flesta känner igen bilden även om någon larvar sig och säger att han inte känner igen den: 

Ja vi känner igen, Nej, jo jag bara skoja. Det är en avlämningsplats. En avlämningsplats som man släpper 
av ungarna så får de gå själv.  

Varför har ni sådana?  

För att det inte ska bli för mycket trafik vid skolan, och för att fler barn, för att det inte ska bli lika mycket 
olyckor och sådär. Bilarna minskar så blir det fler som går istället.  

Tycker ni det är en bra grej det här? 

Mm ja. Det var fler som gick eller cyklade när det var tävling.  
 
Barnen har under projektets gång fått se på en film som Vägverket har gjort där de får lära sig om 
varför det är bra med avlämningsplatser. En sak som diskuterats tidigare i litteraturöversikten är 
manipulation och förväntade svar. Ibland är det som om barnen svarar det som förväntas av dem 
utan större eftertanke. Misstänkt är när de använder typiska vuxenord som ”trafik”, ” olyckor” 
”ungarna” etc. Oavsett varför svaren blev som de blev så verkar de ju ha förstått huvudpoängen 
med avlämningsplatserna.  
 
På frågan om deras delaktighet vid utväljandet av avlämningsplatserna så var svaret lite mer 
svårtolkat: 

Var ni med och valde ut de här avlämningsplatserna? 

Nej. 

Gick ni bort med Projektledaren och kollade på platser och så? 

Ja det gjorde vi. 

Var det några andra med också? 
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Då var det alla. 

Projektledaren satte upp avlämningsplatserna, Var ni med och bestämde var skyltarna skulle vara 
någonstans? 

Nej  

Hade ni velat vara med? 

Ja och nej. För jag cyklar inte till skolan. 

Det verkar som om barnen inte riktigt vet om de varit med och valt ut platserna eller inte. När jag 
förtydligade och frågade mer konkret om de var med Projektledaren (Under intervjun användes 
projektledarens riktiga namn eftersom barnen har en relation till denne) och kollade på platser så 
kom de helt plötsligt ihåg att de varit ute. Däremot så verkar de inte som om de varit med och 
bestämt var avlämningsplatserna skulle lokaliseras. På frågan om de hade velat vara med så blev 
det blandade svar.  

För att få barnen att börja fundera lite kring dessa frågor ur andra synvinklar så fortsatte jag att 
fråga om de hade fått vara med och jobba med sina skolvägar, och hur detta gått till: 

Har ni fått jobba med era skolvägar? Har ni fått ri ta?  

Ja, det har vi. 

Vad har ni ritat? 

En bajskorv. Vi har ritat själva bilden (avlämningsplatsskylten). Inte vandrande skolbuss.  

Hade ni velat rita egna sådana skyltar? 

Ja, nej, mm. 

När ni har ritat har ni ritat på kartor var ni bor och så? 

Ja, jag har kryssat av vad jag bor. 

Inte jag. 

De verkar medvetna om att de har jobbat med skolvägarna och ritat. Sen va en av eleverna lite 
busig och svarade lite onyanserat. Om inte frågan är väldigt konkret så blir svaren ofta ja och nej. 
Vissa av barnen hade fått vara med och kryssa i på kartor var de bor.  

Eftersom fokus i min analys ligger på barnens deltagande så fortsatte jag ställa frågor om hur mötet 
med barnen och interaktionen med projektledaren gått till. Jag visste sedan innan att de hade haft 
elevråd: 

När projektledaren kom och pratade med er på elevråden vad sa hon då? 

Jag var inte ens med då. Hon sa att de gör det för att det ska bli mindre bilar.  

Lät det bra? 

Ja, och vi fick inte sätta upp skyltarna för vi var lite mindre. Det skulle större barn göra. 

Kunde ni ha sagt: Nej, jag vill inte vara med och hjälpa till? 
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Ja, hon sa om det är någon i 3 an eller 4an som vill hjälpa till och då räckte några upp handen och så sa 
hon de som inte vill hjälpa till. Så skulle de räcka upp handen. Det var några som sa ja, men det var väldigt 
få. 

Var de med ändå sen eller? 

Jag vet inte, jag tror det. Eller det var nog bara de som sa ja. 

Var ni några av dem som sa ja? 

Vi kunde inte det, det var bara 4:orna.  

Hade ni velat vara med? 

Ja, nej. Jag hade velat det. Jag går på fritids hellre. 
 
Det verkar som om Projektledaren varit noga med att fråga barnen om de ville vara med. Det verkar vara 
frivilligt att delta eller ej. Barnen verkar vara väldigt medvetna om sin ålder och att vissa ”Större barn” har 
mer rättigheter än de har. Däremot verkar de som om vissa hade velat delta mer än de fick, medan andra inte 
brydde sig.  
 
Som avslutning på intervjun så frågade jag igen för att se om barnen ändrat uppfattning om deras 
medverkan vid avlämningsplatserna. Jag frågade även om de tyckte deras skolväg hade blivit säkrare och 
roligare: 

Tycker ni att ni har fått vara med och bestämma om de här avlämningsplatserna? 

Nej, inte någonting. 

Hade ni velat vara med och bestämma om ni fått? 

Ja eller nej. Jo, jag vill vara med och bestämma.  
Nej, det hade varit roligt att bestämma om vi hade fått godis varje dag.  
Nej, jag skulle inte vilja ha godis jag äter frukt istället. 
Jag äter godis bara på lördagarna.  
Det är inte gott med frukt.  
Jag har haft hål i tänderna. 

Tror ni att era idéer skulle kunnat påverka? Hade de använts? 

Nej, jag vet inte 
Jag har fått alla SSK’s autografer….. 

Tycker ni att er skolväg har blivit säkrare nu när ni jobbat med avlämningsplatserna? 

Ja. Ja. 
Jag tycker det har blivit bättre nu, jag ser färre bilar. 
 
Är det mindre bilar? 
 
Ja. 
Jag har aldrig sett något.  
De bara tror att de ska lureria något så jag säger mer. 
Även om jag inte går där så tror jag att det blivit mera. 
 
Har det blivit roligare att gå till skolan? 
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Inte, Jag tycker det har blivit roligare med skolbussen. 
 
Fortfarande så verkar de vara fast beslutna om att de inte fått vara med och bestämma. Vissa hade 
velat vara med och bestämma och vissa inte. Några ville bara vara med om de fick godis varje dag 
(mutor). De flesta barnen tyckte att det hade blivit färre bilar utom en som sa mer bara för att han 
tyckte jag försökte manipulera honom att säga någonting.  
 
Innan alla gick så frågade jag om någon hade hjälpt till under projektet och fick följande svar: 

Jag hjälpte till vid invigningen och klippte snöret. Men det var en galen fotograf. 

Ett av barnen hade alltså varit delaktig i invigningen, och det första hon tänkte på med avseende på 
detta var att det var en galen fotograf. Detta visar lite hur barns tankar inte alltid är så målinriktade.  
 
Sammanfattande slutsats: 
Barnen har alltså varit delaktiga på ett eller annat sätt. Barnen har varit delaktiga i moment men 
inte känt att de varit med och bestämt något. Vissa hade velat vara med mer och andra inte. Det har 
varit frivilligt att delta men endast de äldre barnen fick vara med vid valet av avlämningsplatser. 
Informationen som barnen får innan och under projektet gör att barnen ofta svara det som de lärt 
sig. Detta kan upptäckas på vuxenord som används. Det är inte alltid de verkar ha reflekterat och 
kommit på saker själva utan ofta fått något serverat. Svaren hade kanske varit annorlunda om de 
själva hade fått arbeta ut lösningar. En lärdom som jag som intervjuare tar med mig är att försöka 
undvika ja och nej frågor. Det var även viktigt att blanda väldigt specifika frågor med mer 
fantasieggande. När jag frågade hur de skulle vilja ta sig till skolan med avseende på vandrande 
skolbussen så blev svaren: 
  
Man kan ju ha ett hus också som en snigel, man kan gå med huvudet och så kan man se genom ett fönster 
som man har i huset så kan man gå i den istället. Så kan man sova medans. Om det tar för lång tid så kan 
man sova lite också. Så kan man bara gå in i huset.  

Det var ett par sköldpaddor som lyfte mig till skolan idag. 

Detta är ett exempel på barnens gränslösa fantasi och det är väl precis det man är ute efter. 
Problemet som följer med sådana här uttalanden är hur det ska tolkas till en konkret idé som går att 
genomföra.  

5.3.2 Intervju med barn på skola 200 årskurs 3-4 

 
I intervjun på den andra skolan så har barnen gått i årskurs 3-4. Jag har valt att intervjua så stort 
åldersspann som möjligt för att kunna se skillnader i hur eleverna svarar på mina intervjufrågor. En 
annan sak som skiljer intervjuerna åt är att läraren var närvarande på den här intervjun och ej på 
den med de yngre barnen på Skola 600. I intervjun ställdes frågor för att ser hur pass delaktiga 
barnen själva tycker att de har varit i projektet. Intervjun började med att ställa frågor om 
avlämningsplatserna och om barnen varit med och arbetat med sina skolvägar. Bilder på 
avlämningsplatsskylten visas upp och barnen får kommentera vad de ser: 
 

Ni har jobba med era skolvägar. Vad har ni fått göra när ni jobbat med skolvägarna? 

Åka mindre bil. 

Varför? 

För att det inte skulle bli så mycket trafik. 
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Hur gick det till när avlämningsplatserna valdes ut? 

Projektledaren hade tänkt ut några platser så gick vi med och kollade på dessa om vi tyckte de var bra.  

De hade redan tänkt ut vart vi skulle gå.  

Var det bra platser som de hade valt? 

Ja. 

Hade ni hellre velat välja själva? 

Nej, det spelar ingen roll.  

Visar avlämningsplatsen på bild för barnen. 

Där ska vi släppas av. 

Varför är det bra att släppas av där? 

För att det inte ska bli så mycket trafik, och så får man ju gå lite.  

Det är bra att gå för då lär man sig lite bättre i skolan. Vi såg en 15 minuters film en gång där de sa att det 
inte går så bra för barn som åker bil till skolan. Det är bättre att gå till skolan än att åka bil. Går lättare i 
skolan. Mindre sprallig i benen och så får man lite mer frisk luft också. 

Barnen svarar inte riktigt det förväntade. De tycker att de fått åka mindre bil under projektet, där 
orsaken var att det skulle bli mindre trafik. På frågan om de hade fått vara med och välja 
avlämningsplatser så svarade barnen att projektledaren redan hade valt ut några platser som barnen 
fick följa med och se och tycka om. De hade alltså redan valt ut platserna innan barnen kom med 
första gången. Däremot så tyckte de om platserna och hade ingen större vilja att få valt dessa 
själva. Barnen verkar känna igen skylten som visas upp och de vet vad som ska ske vid den. På 
varför frågan så refereras i princip filmen som de sett innan projektet drog igång. Många 
vuxenformuleringar används. Till exempel det inte går bra för barn som åker bil till skolan. och Det är 
bättre att gå till skolan än att åka bil. Går lättare i skolan. Kändes än en gång inte så reflekterat, utan 
mer de förväntade svaren som barnen har lärt sig är rätt svar.  
 
Intervjun fortsatte genom att frågor om barnens deltagande ställdes. Frågor som hur de fått berätta 
sina åsikter, om någon lyssnat och om de fått vara med och bestämma: 
 
 När ni jobbat har ni fått berätta era egna åsikter Ritat? 

Vi har pratat lite när vi gick runt med Projektledaren på avlämningsplatserna. Vi skulle känna oss trygga 
när vi gick runt där. 

Tror ni att någon lyssnade på er när ni gick runt där? På Vilket sätt? Hade ni kunnat säga nej till 
avlämningsplatserna? 

Det tror jag vi hade kunnat göra Men det var ingen som gjorde det. Vi tyckte Projektledaren hade valt så 
bra ställen. Och så var de folk från föräldragruppen som var med. Och trafikingenjörer. 

Om ni hade uttryckt era idéer och sagt att jag vill ha avlämningsplatserna någon annanstans istället? 
Vad hade hänt då?  

Då hade vi gått och kollat om det hade varit bra där också. Det har känts som att folk har lyssnat på er.  
JA!! 

Fick ni välja om ni ville vara med på det här? 

Ja, från början så fick alla som ville räcka upp handen, så valde lärarna dem. Det var bara läraren som 
valde.  

Var det bra?  

Ja vi brukar göra så 

Känner ni att ni har fått vara med och bestämma?  
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Ja, de tyckte avlämningsplatserna var så bra så de behövde inte säga något. Det var en avlämningsplats 
som låg vid Coop-nära där det var trafik. Det var en väg som man kunde gå på där mot skolan och mellan 
husen kunde det ha kommit en bil. Vägen innanför bestämdes för att slippa bilen. 

Barnen i den här intervjun är lite äldre än de andra intervjuade barnen och har fått vara med mer i 
projektet. De var med vid valet av avlämningsplatser och känner att de hade kunnat säga till om de 
inte skulle tycka någon plats var bra. Nu tyckte de av någon anledning att alla platserna var bra och 
det behövde inte säga något. De berättar även att de brukar få välja om de vill vara med på saker 
som detta och tycker det är en bra sak. I projektet så fick de som ville vara med räcka upp handen, 
sen valöde läraren ut dem. Eftersom föräldragruppen och trafikingenjörerna var med vid valet av 
platser så kan man tänka sig att barnen kände sig lite begränsade i sin möjlighet att påverka, även 
om de inte uttrycker det.  

Avslutade intervjun med att fråga lite om information, återkoppling och om barnen tycker att de 
kan leka på vägen till skolan: 

Har lärarna berättat innan projektet började att ni  skulle var med?  

Nej hon sa det kanske två dagar innan. Läraren sa det.  

Det var bra att få reda på det i förväg.  

Har skolvägen blivit roligare efter det här? 

Ja. 

Ja. 

Jag har inte känt så mycket. Jag brukar inte använde dem eftersom jag bor så nära.  

Tycker ni att ni kan leka på vägen till skolan?  

Nej, jag brukar inte göra det.  Det kan vara farligt. 

Man kan leka när det inte är några bilar i närheten eller bilväg.  

Har projektet med temadagarna och avlämningsplatser påverkat er vardag? 

Vi tänker mer på säkerhets saker när vi är ute. Och vi säger till föräldrarna. Min morfar brukar använda 
säkerhetsbältet bakom stolen. Han säger att det är obehagligt och jag försöker säga till honom. Min 
lillebror brukar säga till min pappa som brukar glömma ta på sig bältet. Pappa du har inte bältet på dig, 
brukar han säga.  

Tror ni att de lyssnar på er? 

Ja det tror vi.  

Har ni blivit avlämnade på avlämningsplatser? Hur funkade det? 

Ja, jag blev det idag. Det var bra och det var liten kö. Igår blev jag skjutsad till en avlämningsplats för att 
min mamma jobbar på dagiset (…) och började halv 9 och hon fick stanna kvar lite. Och jag var lite 
långsam med att borsta tänderna och kamma håret och så, så mamma vill du ha skjuts hela vägen till 
skolan? Då sa jag nej du ska skjutsa mig till en avlämningsplats istället sa jag.  

Har Projektledaren pratat med er om att hon skulle komma hit igen med er? Skulle ni vilja det? 

Ja det är ganska okej. Det vore roligt. 

 

Sammanfattande slutsats: 
Några saker som var intressant med den här intervjun var att barnen var så väldigt positiva till 
projektet och allt vad de innehöll. De tyckte att bra platser valts ut och att de kunde ha påverkat 
och folk hade lyssnat. Det kan vara så att det beror på åldern hur man uppfattar projektet. Vissa 
saker kanske är lite för hög nivå på för att barnen verkligen ska förstå i de låga åldrarna. Även på 
den här skolan så svarar barnen väldigt tillrättalagt på frågan om varför det är bra med 
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avlämningsplatser. Filmen verkar ha påverkat barnens svar väldigt mycket. En annan lärdom under 
den här intervjun var att de var mindre trams än med de mindre barnen. Detta kan ha att göra med 
att läraren var närvarande i rummet. Barnen var så positiva att de till och med tyckte skolvägen 
blivit roligare efter detta. Det var även intressant att se att avlämningsplatserna fungerar och att 
barnen påverkar sina föräldrar att använda dessa. Barnen uttryckte också en önskan om att träffa 
projektledaren igen.  

6 ANALYS  – GENUINT DELTAGANDE ELLER INTE? 
 
I teoridelen har jag försökt att komma fram till en bra definition av genuint deltagande. Hart (1992) 
menade att för ett projekt ska uppnå genuint deltagande så måste projektet ha uppfyllt 4 steg.  
 

1. Barnen förstår intentionerna med projektet. 
2. Barnen vet vem som beslutat om deras deltagande och varför de är delaktiga. 
3. Barnen har en meningsfull snarare än dekorative roll. 
4. Barnen anmäler sig frivilligt till projektet efter att det förklarats för dem.  

 
I min uppsats håller jag med om dessa 4 kategorier men går lite längre och menar att för att ett 
projekt ska stämplas med genuint deltagande, så bör det finnas möjlighet inom projektets ramar att 
nå högt upp på Lunnergard’s Ladder of participation. Förutom detta så bör barnen har fått 
möjligheten att uttrycka sina egna åsikter i en miljö utan allt för mycket styrning och manipulation. 
Det är självklart så att barnen själva måste få välja hur mycket de vill vara delaktiga men 
möjligheten borde finnas. Om nu barnen är delaktiga så tillkommer även frågan om vilka barn som 
är delaktiga? Är det eliten/elevrådet eller är det en representativ skara? Nedan ska jag försöka 
presentera de viktigaste slutsatserna från mina intervjuer med avseende på genuint och icke genuint 
deltagande:  
 

6.1 Genuint och icke genuint deltagande  

Eftersom projektet kämpade sig upp till nivå 5 ”Välja bland alternativ” under klammern 
”delaktighet” så hamnar projektet på den övre halvan av stegen eller exakt i mitten av den. De tre 
första stegen innebär olika former av skendemokrati och projektet jobbade sig förbi dessa 
falluckor. Projektet når alltså precis inte upp till lämna synpunkter. Nu fanns det ändå tendenser till 
skendemokrati i projektet och under nästa rubrik kommer dessa ägnas tid.  
 

6.1.1 Manipulation 

Barnen har manipulerats till att tycka projektet är bra, genom film och andra beteendepåverkande 
åtgärder som temadag och BMX-show. Detta är inget som de sticker under stolen med utan det är 
ett av målet med projektet. Målet har varit att få barnen att påverka sina föräldrar att inte alltid 
skjutsa till skolan. Detta är något som skulle kunna få etiketten god manipulation. Det kan ju vara 
så att projektledaren och aktörerna vill barnens bästa och tror att de vet något som är bra för 
barnen, även om barnen inte blivit tillfrågade om detta. Pia Björklid (2007) menar att om en 
vägsträcka varit självklar från början och barnen tas med bara för att rättfärdiga ett projekt så är det 
skendemokrati, och icke genuint deltagande. Samma sak skulle kunna gälla här med 
avlämningsplatserna. Togs barnen bara med vid valet av avlämningsplatserna för att rättfärdiga 
projektet då platserna redan var bestämda, eller var barnen med för att de skulle hade något att 
bidra med? Här tolkar jag det som att barnen var ett måste för att målet med projektet skulle kunna 
uppfyllas alltså faller anklagelsen om manipulation här.  
Projektledaren är medveten om att risken för manipulation och kritiserar det färdiga materialet från 
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vägverket som anses ha ett vuxenperspektiv. Däremot så utgår projektledaren från att hon vet något 
om barnens värld som barnen själva inte tillfrågats om. Det framkommer tydligt att det är de vuxna 
som har tagit initiativet och har makten i projektet. Vuxna vet bäst är ett av kriterierna för 
barnperspektivet enligt distinktionen i avsnitt 3.1.   
 
Trafikingenjören medger att vuxna går in och tolkar vad som är bäst för barnen, det är självklart att 
transport med bil är dåligt. Barnen har inte getts möjlighet att fundera ut detta själva, de blir 
tvingade och styrda att följa projektets regler om vad som är bra och dåligt. Projektet är dock 
väldigt tydliga med detta, och utger sig inte för att vara något annat än det är. Problemet blir om 
projektet utger sig för att arbete med barn, utan att barnen har fått vara med och säga till något över 
huvudtaget. De har medverkat i deltagandet. Eftersom barnen informerats om vad projektet  
 
Lärare 200 tror att barnen är bra på att komma med åsikter och tankar om saker, men läraren tror 
inte barnen kan avgöra om en avlämningsplats är trafikvänlig. Frågan blir då varför barnen 
överhuvudtaget vara med om de ändå inte kan avgöra vad som är en bra eller dålig plats? De är 
med för att säga okej och för att känna sig delaktiga.  
 
Det finns vissa tendenser till manipulation i projektet även om de är små tendenser. Projektet klarar 
sig dock på det här steget och hoppar upp ett steg på stegen. 
 
Icke genuina faktorer 

• En film som har ett tveksamt vuxenperspektiv. 
• Vuxnas tolkar åsikter om barn och inte barnens egna. Utgår från att barnen har ett visst 

behov som de inte tillfrågats om. 
• Barnen har manipulerats till att tycka projektet är bra, genom film och andra 

beteendepåverkande. Detta är inget som hymlas med utan det har varit ett av målen med 
projektet. God manipulationen 

• Tydligt vem som är initiativtagare – De vuxna 
• Tveksamheter till varför barnen togs med vid valet av avlämningsplatser. 

 

6.1.2 Dekoration 

En vanlig fallgrop när det gäller skendemokrati i barnprojekt är invigningar som äger rum under 
projektets gång. Här radas barnen upp framför avlämningsplatser eller liknande och den lokala 
pressen är där och tar bilder på glada barn och ballonger. Det finns många som försöker få bra 
publicitet genom sådana här projekt och i det här projektet så dök en kommunpolitiker upp som 
inte hade varit delaktig i projektet innan. Kan tyckas oskyldigt kanske men det kan ge en sned bild 
om barnen inte vet varför de är med och om de inte varit delaktiga i projektet. Det läskiga med 
dekoration är att det ofta känns som man är med, men sen efteråt så inser man att man faktiskt bara 
blev utnyttjad. Barn är inte så naiva som somliga tror utan lär sig av sådana här erfarenheter att 
deltagande kan vara en bluff (Hart, 1992). Ibland kan man få känslan att det fokuseras så mycket 
på att få med barnen så att man glömmer att prata med dem och föra en dialog. Nu klarar sig 
projektet även från denna fallgrop då barnen har varit delaktiga och förstår delmomenten i 
projektet. En fråga som man kan fundera över är hur mycket ska barnen ha varit med för att det 
inte ska räknas som dekoration? 
 
Projektledaren har försökt göra allt i sin makt för att barnen inte ska ha en dekorativ roll men inser 
att resultatet kanske inte alltid blir så bra ändå. Det handlar nog mer om tid, pengar och okunskap 
än om en ovilja att få med barnen på ett demokratiskt och genuint sätt.  
 
Trafikingenjören medger att det är många som försöker dra nytta av sådana här speciella projekt. 



67 
 

Politiker och tjänstemän gör gärna en höna av en fjäder och slår med stora trumman. Det blir lätt 
en publicitets grej, där barnen utnyttjas på ett skendemokratiskt sätt. Alltså en dekorativ roll 
snarare än betydelsefull roll. 
 
Lärare 200 menar att vissa åldrar inte kan vara med eftersom barnen är för små för att förstå, och 
får därför inte vara med. Läraren är mycket kritisk till att barnen utnyttjas för dekoration. 
 
Lärare 600 tror att dekoration sker och att det även kan ske genom vuxna. Lärare 600 menar att det 
viktiga är att barnen känner sig med. Är det samma sak att känna att man är med som att vara 
delaktig? Det positiva med invigningen var att barnen fick vara delaktiga och klippa bandet vid 
invigningen då oftast politiker eller andra med mer inflytande ofta gör detta.   
 
Det finns vissa små tendenser till dekoration i projektet under invigningen av avlämningsplatserna, 
men på grund av den relativt höga informationsnivån så klarar sig projektet även här.  
 
Icke genuina faktorer 

• Dekoration har använts, dock på ett helt okej sätt för att sprida projektet. 
• Däremot så utnyttjades detta av hög politiker som endast dök upp på invigningsdagen. 

 
Genuina faktorer 

• Dekoration där barnen fick vara med och inviga avlämningsplatserna och de flesta (dock 
inte alla förstod) vad som hände vid just det tillfället.  

• Det är positivt att projektet sprids. 
 

6.1.3 Tokenism  

Tokenism handlar om att barnen ges en röst men att sen inte den rösten tas på allvar och besluten 
fattas uteslutande av vuxna. Det som betonades mycket i intervjuerna var att tiden var avgörande 
för barnens möjlighet att förstå projektet.  
 
Projektledaren har gjort ett aktivt val gällande barnens deltagande i projektet. Ena alternativet hade 
varit att barnen själva fått tid att fundera ut avlämningsplatser och fördelen med dessa. Det andra 
alternativet var att projektledaren själv, med stöd av trafikingenjören och andra vuxna, löser detta 
själva utan barn. Projektledaren valde det andra alternativet på grund av tidsbrist. Det positiva är 
att projektledaren reflekterar över att det finns två möjligheter. Det visar att projektledaren är 
införstådd med problematiken och har en vilja att utföra projektet på ett genuint sätt. Tiden verkar 
spela en stor roll här då valet föll på alternativ två pågrund av tidsbrist. 
 
Trafikingenjören menar att fokus i projektet varit att få med sig barnen. Sen får barnen bestämma 
själva om de vill gå eller inte. Det är viktigt att barnen påverkas till att använda dessa. Barnen 
utnyttjas som en bricka i spelet vilket lätt kan leda till tokenism. Trafikingenjören menar att det 
händer att barnen utnyttjas för eget syfte där de säger att de haft en dialog, trots att de inte haft det. 
Just i det här projektet så har de faktiskt hört med barnen enligt trafikingenjören. Typiskt för 
tokenism är ju när barnen ges en röst men den rösten ges ingen eller liten betydelse och besluten 
ligger helt på vuxna.  
 
Lärare 200 poängterar vikten att ha med barnen från början. Ofta dyker det bara upp någon 
oannonserad utan att barnen har förberetts på det, vilket leder till att barnen inte hinner tänka till. 
Tiden är avgörande för att barnen ska förstå ett projekt. Barnen vill vara med och bestämma och 
känner på sig när de blir förbisedda. 
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Icke genuina faktorer 
• Ett aktivt val har skett som minskade barnens delaktighet på grund av tidsbrist. 

 

6.1.4 Information 

I alla projekt är det viktigt att ha en hög informationsnivå och speciellt viktigt när barn är 
inblandade. Det är viktigt att barnen förstår varför de är med i projektet och att det är frivilligt att 
vara med. Information kan användas på ett felaktigt sätt som gör att barnen inte får möjlighet att 
tänka själva, utan serveras färdiga svar. Projektledaren har varit noga med att undvika den här 
fallgropen genom att genomgående ha ställt öppna frågor till barnen. För att ligga på 
informationssteget ska barnen ha förståelse för projektet och vem det är som beslutat om deras 
deltagande. Barnen ska dessutom anmäla sig frivilligt och ha en betydelsefull roll snarare än en 
dekorativ. Efter genomfört projekt så återvände projektledaren till skolan och hade återkoppling. 
Även om informationsnivån har varit relativt hög i projektet, så finns det icke genuina faktorer att 
se upp med även här.  
 
Projektledaren menar att barnen fattar delmomenten men inte projektet i sin helhet. Har pratat 
övergripande med klassen och ingående med elevråd. Mötet med lärarna har mer varit information 
än samarbete. Projektledaren menar att barnen har fått välja om de vill vara med i projektet eller 
inte. Barnen tillfrågades två gånger efter att de blivit informerade om projektet och de sa: -ja. 
Något som kanske inte ingick i informationen var hur mycket barnen själva kunde vara med och 
bestämma. Fanns det saker de kunde vara med och bestämma eller var de med och sa okej?  
 
Trafikingenjören menar att projektet är så tydligt och konkret, då barnen kommer att kunna se 
resultatet med egna ögon direkt. Andra projekt kanske går igenom först efter några år och då kan 
det vara problem med återkoppling. Trafikingenjören menar att barnen har informerats om vad de 
kan påverka i projektet. I polemik med projektledaren så antyder trafikingenjören en tveksamhet 
när det kommer till frivilligheten i projektet. Eftersom projektet skett på skoltid så var ju barnen 
tvungna att delta. Informationen i projektet har för det mesta kommit uppifrån och ner och inte 
nerifrån och upp. 
 
Lärare 200 menar tvärtemot projektledaren och trafikingenjören att informationen kom lite sent. 
Trots att det kanske var självklart så kanske det inte var det för alla. Barnen förstod inte heller att 
de skulle informera sina klasskamrater. Läraren ansåg att ingen gick från invigningen av 
avlämningsplatserna utan att förstå vad de innebar. Projektledaren hade gärna fått börja med att 
informera lärarna i ett tidigt skede. När det gäller frivilligheten i projektet så håller läraren med 
trafikingenjören och menar att barnen har skolplikt. Även om de blev tillfrågade så kanske barnen 
kände att de inte kunde säga nej. 
 
Alla barn fick se en film som skulle visa hur roligt det kan vara att gå till skolan och många av 
barnen i intervjuerna svarar det som förväntas vara rätt svar efter att ha sett filmen. Filmen 
minskade deras möjlighet att tänka ut saker själva. 
 
Icke genuina faktorer 

• Skolan som grund för frivillighet är tveksamt med skolplikt. 
• Barnen förstår inte projektet som helhet men däremot delmomenten.  
• Rätt svar efter att ha sett film. Barnen svarar det som förväntas av dem efter att de sett 

filmen. 
• Stressigt från lärarhåll. Ont om tid, stress. 

 
Genuina faktorer 
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• Barnen har informerats om vem som har beslutat om deras deltagande.  
• Frivilligt (även om det är i skolmiljö) Barnen tillfrågades 2 ggr och de svarade ja båda. 
• Tydligt projekt då målen var tydliga och dessa förklarades för barnen. Ej köra bil. (ej 

manipulativ då de inte försökt vara nåt det inte är.) 
• Barnen har förstått delmomenten  
• Återkoppling har skett 

 

6.1.5 Konsultation 

I min uppsats har jag delat in konsultationssteget i två delar, välja bland alternativ och lämna 
synpunkter. Välja bland alternativ innebär att alternativen är färdiga men att barnen kan välja vilka 
av dessa som de vill behålla. Lämna egna åsikter innebär att barnen kommer med egna förslag och 
tankar. Vi börjar med att redogöra för tankarna kring steget välja bland alternativ. 
 
6.1.5.1 Välja bland alternativ 
Projektledaren menar att barnen har haft möjligheten att välja bland färdiga alternativ. De har 
egentligen mest varit med och bekräftat alternativen. Barnen har inte heller lagt till egna alternativ. 
 
Trafikingenjören instämmer med projektledaren och är tveksam till om barnen varit med och valt 
platserna. De har mest varit med och sagt okej. De har indirekt varit med och valt platserna då de 
fått visa hur de rör sig till skolan. Valet av platserna har skett genom växelverkan mellan 
projektledaren och trafikingenjören.  
 
Lärare 200 tycker att det inte har funnits så mycket att välja på i projektet då platserna redan var 
valda. Detta gör att det inte är helt klart om barnen verkligen fick välja bland alternativ.  
 
Här anser jag att de fått vara med och säga okej. Orsaken till att det inte blev så mycket diskussion 
var egentligen att trafikingenjören och projektledaren gjort ett så pass bra jobb med 
avlämningsplatserna. Hade det inte varit bra platser hade barnen kanske lagt sig i mer? 
 
6.1.5.2 Lämna synpunkter 
Enligt projektledaren så har barnen i vissa moment fått vara med och ge sitt perspektiv på saker. 
Projektledaren betonar att öppna frågor använts för att barnen ska få den möjligheten. Det som 
talar emot den här nivån av deltagande är att alternativen redan var klara och det är lite osäkert om 
barnen haft möjlighet att lämna egna synpunkter. 
 
Trafikingenjören menar att barnen hade kunnat stoppa projektet om de hade velat. Nu var det inget 
barn som var negativt till platserna. Här kan man fråga säg om det var för att de var bra platser 
eller för att de köper allt som projektledaren och trafikingenjören säger?  
 
Läraren tycker att det mesta redan var färdigt och att det inte funnits så mycket att komma med 
synpunkter om. Barnen verkar nöjda med projektet men kanske inte reflekterar så mycket över hur 
mycket de faktiskt har fått påverka. Läraren menar ändå att om något sagts så har någon lyssnat. 
Förutsättningen för att ett sådant här projekt ska lyckas är att projektledaren har ett bra 
barnperspektiv. 
 
Efter att ha gått igenom intervjuerna talar det mesta för att barnen har fått välja bland alternativ och 
inte lämnat egna bidrag och synpunkter. De har varit med och sagt okej. Detta innebär att projektet 
inte riktigt nådde upp till mina högt ställda krav på delaktighet.  
 
Icke genuina faktorer 
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• Barnen har inte fått lämna egna synpunkter/bidrag. 
• Barnen har inte fått ta del av beslutsprocessen. Utan endast sagt okej.  

 
Genuina faktorer 

• Barnen har blivit konsulterade genom att de fått möjligheten att säga okej till 
avlämningsplatserna. 

• Om barnen hade sagt något så hade någon lyssnat. 
• Bra avlämningsplatser har valts ut. Det var lätt att välja ut bra eftersom skolan var 

lokaliserad på en gynnsam plats.  
 

6.1.6 Dialog och egna initiativ 

Det har funnits viss typ av dialog i projektet även om det oftare var från makthavare till gräsrot. 
Projektet har strukturerats upp på så vis att egna initiativ inte varit möjliga. 
 
Dialogen mellan projektledaren och barnen har främst ägt rum på elevråden och lite i klassrummet. 
Projektledaren har bjudit in till dialog, men eftersom projektet redan var planerat och 
avlämningsplatserna utvalda, så får barnen inte själva vara med och diskutera fram beslut. De har 
således ingen tillgång till beslutsprocessen. Frågorna som diskuteras rör barnen men de har ingen 
egentlig makt och inflytande över det som kommuniceras.  
 
Trafikingenjören berömmer dock projektledaren för att ta sig tid och inte stressa i mötet med 
barnen. Däremot så tycker trafikingenjören att projektet hade kunnat göras mycket bättre om tid 
och pengar funnits. Då hade man kunnat ha lektioner och verkligen skapat en dialog med barnen. 
Trafikingenjören menar att de vuxna har svårt att släppa taget och låta barnen få inflytande på ett 
projekt. Vi vuxna är så styrande hela tiden. Det finns inget som tyder på att barnen skulle ha 
initierat något i det här projektet.  
 
Lärare 200 menar att eleverna kände att de kunde påverka och sagt nej till avlämningsplatserna om 
de velat det, men ingen av dem tänkte på det just då. Den kontextuella situationen med skolans 
lokalisering gjorde att valet av avlämningsplatser blev ett lätt val. Det hade troligtvis varit mer 
diskussion om platserna legat på mer utsatta lägen.  
 
Högst upp på stegen ska barnen vara de som initierar projektet och besluten delas med vuxna.  
Lärare 200 menar här att det är väldigt svårt att få den dialogen man vill ha och att man får lyssna 
på allt möjligt. Kan det vara så att allt möjligt är jättebra information ur ett annat perspektiv 
(Skantze, 2005). Alltså fel sorts information för vissa och rätt för andra? Det finns inget som tyder 
på att barnen har initierat eller bjudit in till dialog i det här projektet. 
 
Icke genuina faktorer 

• De har inte funnits möjlighet för egna initiativ från barnens sida.  
• Ibland har det förekommit monolog i projektet från överhet till gräsrot. 
• Barnen har inte kunnat påverka vad som kommunicerats 

 
Genuina faktorer 

• Projektledaren har försökt att lägga ner tid på samtalen med barnen och inte bara stressat 
därifrån. 

• Det har alltså funnits en viss typ av dialog. Vid träffarna så har projektledaren varit noga 
med att använda öppna frågor som inte styr in barnen på vissa färdiga svar utan att de får 
tänka lite själva.  

• Det har varit frågor som rör barnen som har kommunicerats. 
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6.1.7 Representativitet 

Hur kan barnen väljas ut på ett representativt sätt? Är det endast eliten i elevrådet man ska jobba 
med eller är det alla elever? Hur åstadkommer man ett demokratiskt och etiskt deltagande.  
 
Projektledaren diskuterade med lärarna vilka klasser som skulle vara med vid avlämningsplatsen. 
Åldrarna som valdes var de i årskurs 3 då dessa sågs som en lämplig klass. Det diskuterades inte så 
mycket om det var en särskilt representativ klass utan snarare rent praktiskt.  
 
Enligt Lärare 200 så väljs de rediga barnen ut, men lärarna har varit medvetna om att alltid 
elevrådet får vara med. Därför har de försökt att få in lite nytt folk som inte alltid är med annars.  
 
Trafikingenjören är inne på samma spår och menar att man tar de barnen man får tag i. Ofta blir det 
just elevrådet. Elevrådet som egentligen inte är särskilt representativt för övriga skolan då ofta 
eliten sitter med där. De rediga barnen som har lätt för att prata. Om man sen lyckas att få med 
barn som kommer med åsikter och egna bidrag så sitter man där helt plötsligt med massa material 
som man inte vet vad man ska göra av.  
 
Oavsett vilka som deltagit så verkar projektet vara en succé i barnens ögon. Under intervjuerna 
med barnen så verkar barnen tyckt det var väldigt roligt med ett sådant här projekt. Detta kan 
mycket väl ha att göra med temadagen då polis och BMX-show stod på schemat. Det har kanske 
inte att göra med hur pass delaktiga barnen var? Oavsett så är det självklart positivt. 
 
Icke genuina faktorer 

• Ej representativt då elevrådet har träffats, alltså eliten. 
 
Genuina faktorer 

• Representativt. Har i alla fall reflekterat över hur barnen väljs på bästa sätt men 
vardagspusslet satte stopp för detta i och med att vissa klasser var bättre lämpade. 

• Barnen är överlag väldigt positivt inställda till projektet.  
 

6.1.8 Kontextuella faktorer 

Det finns vissa saker som inte går att råda över i ett projekt. I det här projektet har det varit skolans 
lokalisering och hur lokaltrafiken ser ut i området. Dessutom så måste vardagspusslet fungera för 
föräldrar och barn. FN:s barnkonvention pratar om barnens okränkbarhet, vilket projektledaren 
tagit fasta på. Projektledaren har försökt att kolla med föräldrar och lärare om det är någon som har 
några funktionshinder och anpassat projektet därefter. En annan sak som projektledaren funderat på 
är om alla barn verkligen har möjlighet att gå och cykla till skolan. Vissa kanske inte har råd med 
en cykel. Denna insiktsfullhet som projektledaren visar här tyder på stor kunskap om barnens rätt. 
Det är väldigt viktigt för projektledaren att inga stängs ute på grund av funktionsnedsättning. Detta 
räknas definitivt som en genuin faktor. 
 
Genuina faktorer 

• Projektledaren har tänkt utifrån Barnkonventionen att ingen får bli kränkt. 
 

6.1.9 Barnperspektivet 

Eftersom en aktörs barnperspektiv består av mer än svaret på en enda fråga. Men det kan ändå vara 
intressant och se om det finns någon sanning bakom deras ord. Blir det barnperspektiv eller 
Barnens perspektiv som lyser igenom i projektet? 
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Projektledaren är inne på att det är den vuxne som ska försöka tänka ur barns perspektiv. Alltså 
barnperspektiv och inte nödvändigtvis barnens egna perspektiv enligt distinktionen i 
litteraturöversikten.  
 
Trafikingenjören är mer inne på att barnen själva ska få vara med och säga något. Alltså barnens 
perspektiv och så lite som möjligt av påverkan från vuxna. 
 
Lärare 200 menar att man får ett barnperspektiv genom att lyssna på barnen och höra vad de 
tänker. Barnperspektivet byggs alltså upp av erfarenhet när man jobbar med barn. Detta tolkar jag 
om än svårtolkat att lärare 200 hamnar mer åt barnperspektiv än barnens egna perspektiv. 
 
Lärare 600 hamnar någonstans mitt emellan men vickar över åt barnens perspektiv eftersom det 
betonas att barnen ska få möjlighet att säga till om något. 
 
Projektledaren står för barnperspektiv där den vuxne försöker gå ner på barnens nivå och tolka hur 
barnen ser på saker. Trafikingenjören står för barnens perspektiv där det handlar med om att barnen 
ska få formulera sina perspektiv. De två lärarna var lite svårtolkade men det mynnade ut i att lärare 
200 håller med projektledaren om barnperspektiv och lärare 600 håller med trafikingenjören om 
barnens perspektiv. Det finns ingenting i intervjuerna som motsäger detta och det går att se i 
projektet som helhet vad det är för perspektiv som lyst igenom. Eftersom det är projektledaren som 
har utformat projektet så blir det barnperspektivet som lyser starkast. 
 
Icke genuina faktorer 

• Barnperspektivet lyser starkare då projektledaren och lärare 200 har det perspektivet från 
början och som varit de som utformat projektet.  

 
Genuina faktorer 

• Trafikingenjören och lärare 600 står för barnens perspektiv. 
 
Nedan så görs en sammanfattning i punktform av icke genuina följt av genuina faktorer i projektet.  
 
Sammanställning av icke genuina faktorer 

• En film som har ett tveksamt vuxenperspektiv. 
• Vuxna tolkar åsikter om barn och inte barnens egna. Utgår från att barnen har ett visst 

behov som de inte tillfrågats om. 
• Barnen har manipulerats till att tycka projektet är bra, genom film och andra 

beteendepåverkande. Detta är inget som hymlas med utan det har varit ett av målen med 
projektet. God manipulation. 

• Tydligt vem som är initiativtagare – De vuxna 
• Tveksamheter till varför barnen togs med vid valet av avlämningsplatser. 
• Dekoration har använts, dock på ett helt okej sätt för att sprida projektet. 
• Däremot så utnyttjades detta av hög politiker som endast dök upp på invigningsdagen. 
• Ett aktivt val har skett som minskade barnens delaktighet på grund av tidsbrist. 
• Skolan som grund för frivillighet är tveksamt med skolplikt. 
• Barnen förstår inte projektet som helhet men däremot delmomenten.  
• Rätt svar efter att ha sett film. Barnen svarar det som förväntas av dem efter att de sett 

filmen. 
• Stressigt från lärarhåll. Ont om tid, stress. 
• Barnen har inte fått lämna egna synpunkter/bidrag. 
• Barnen har inte fått ta del av beslutsprocessen. Utan endast sagt okej.  
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• De har inte funnits möjlighet för egna initiativ från barnens sida.  
• Ibland har det förekommit monolog i projektet från överhet till gräsrot. 
• Barnen har inte kunnat påverka vad som kommunicerats 
• Ej representativt då elevrådet har träffats alltså eliten. 
• Barnperspektivet lyser starkare då projektledaren och lärare 200 har det perspektivet från 

början och som varit de som utformat projektet.  
 
Sammanställning av genuina faktorer 

• Dekoration där barnen fick vara med och inviga avlämningsplatserna och de flesta (dock 
inte alla förstod) vad som hände vid just det tillfället.  

• Det är positivt att projektet sprids. 
• Barnen har informerats om vem som har beslutat om deras deltagande.  
• Frivilligt (även om det är i skolmiljö) Barnen tillfrågades 2 ggr och de svarade ja båda. 
• Tydligt projekt då målen var tydliga och dessa förklarades för barnen. Ej köra bil. (ej 

manipulativ då de inte försökt vara nåt det inte är.) 
• Barnen har förstått delmomenten  
• Återkoppling har skett 
• Barnen har blivit konsulterade genom att de fått möjligheten att säga okej. Till 

avlämningsplatserna. 
• Om barnen hade sagt något så hade någon lyssnat. 
• Bra avlämningsplatser har valts ut. Det var lätt att välja ut bra eftersom skolan var 

lokaliserad på en gynnsam plats. 
• Projektledaren har försökt att lägga ner tid på samtalen med barnen och inte bara stressat 

därifrån. 
• Det har alltså funnits en viss typ av dialog. Vid träffarna så har projektledaren varit noga 

med att använda öppna frågor som inte styr in barnen på vissa färdiga svar utan att de får 
tänka lite själva. Det har varit frågor som rör barnen som har kommunicerats. 

• Representativt. Har i alla fall reflekterat över hur barnen väljs på bästa sätt men 
vardagspusslet satte stopp för detta i och med att vissa klasser var bättre lämpade ändå.  

• Barnen är överlag väldigt positivt inställda till projektet.  
• Projektledaren har tänkt utifrån Barnkonventionen att ingen får bli kränkt. 
• Trafikingenjören och lärare 600 står för barnens perspektiv. 

 
Nedan syns en figur som försöker att åskådliggöra barnperspektivets motpoler.  

Figur 8: Barnperspektivets motpoler 
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Som ni har förstått av analysen så uppfyller projektet Hart’s (1992) alla fyra kriterier men däremot 
når det inte riktigt upp till mina högt ställda krav på att barnen ska få lämna egna åsikter. För att ge 
en liten bild av hur verkligheten kan se ut, så liknar jag det vid en liten kamp. En dragkamp mellan 
projektledaren och barnen om vilken nivå de ska få vara med och bestämma på. Det är ju en 
förenklad bild då ofta projektledaren ofta vill att barnen ska vara delaktiga men inte vet hur det ska 
gå till. Oftast vinner projektledaren kampen eftersom det oftast inte finns någon som stretar emot. 
Mycket bygger på hur projektledaren vill utforma sitt projekt och redan där bestäms barnens öde. 
Här handlar det mycket om att lära barnen och öva på att delta och bestämma över sin närmiljö 
(Hart 1992). Det skulle också kunna ses som en dragkamp mellan vuxnas idéer och barns idéer. 
Delaktighetsstegen läggs ner på marken och längst åt höger är det bara vuxnas idéer och längst till 
vänster dominerar barnens.  

 
Figur 9: Lunnergard’s Tug of Participation 

6.2 Slutsats 

Dragkampen om det genuina deltagandet slutade den här gången oavgjort då projektet nådde upp 
till exakt halva stegen och steget: ”Välja bland alternativ”. Barnen verkar nöjda med projektet och 
har känt att de varit delaktiga. Eftersom projektet inte nådde upp till steget ”lämna synpunkter” så 
blir det barnperspektivet och inte barns perspektiv som lyst starkast i projektet. Även om inte 
projektet nådde upp till mina krav så har det genomsyrats av en genuin touch, med en stark vilja att 
försöka få med barnen.  
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7 DISKUSSION 
Då analyskapitlet ägnats åt barnperspektivet med avseende på deltagande så kommer följande 
diskussionskapitel handla myntets baksida. Det räcker inte med att barnen är deltagande utan det 
måste ske en tolkning av barnens bidrag. Nedan kommer konsten att föra dialog belysas genom att 
dra lärdomar utifrån barnintervjuerna.  

7.1 Konsten att föra dialog med barn 

 
Figur 10: The Simpsons, s8e24 
 
Hart (1992) har i under sitt steg ”Consulted but informed” ett exempel på hur tv-bolaget 
Nickelodeon använde barn för konsultation för nya tv-program.  
 

At Nickelodeon, a television company based in New York, new ideas for television programs are 
sometimes designed in consultation of children. Low cost versions of the program are created and 
critiqued by the children. The programs are then redesigned and again shown to the same expert 
panel of children (Hart, 1992). 

 
Detta har parodierats som många andra saker i TV-serien Simpsons. Under ett avsnitt i säsong 8 så 
blir huvudpersonerna Bart och Lisa med vänner inlockade till att delta i en sådan här konsultation. 
De får möjlighet att bedöma olika filmsnuttar genom att vrida på bra och dåligt på 
mentometerknapparna. Tre olika klipp visas som var tänkt för olika målgrupper och det visar sig 
att barnen tycker om allt lika mycket. Han som håller i undersökningen bestämmer sig för att fråga 
barnen vad de vill ha istället. Han väljer att ha en dialog med dem, eller kanske snarare en 
monolog. Det hela slutar med att barnen tycker allt är lika kul och svarar likadant på alla frågor och 
moment. TV-chefen utbrister: You kids don´t know what you want, that’s why you’re still kids because 
you’re stupid (The Simpsons s8e14). Det kan tyckas vara lite brutal uttryckt men det är nog ändå en 
fördom som finns ute på fältet. I mitt arbete så har jag fått möjligheten att intervjua några av 
barnen som varit med i projektet om deras syn på sitt deltagande. För att förstå svårigheten med att 
samtala och ha med barn i projekt så var det viktigt för mig att uppleva det på egenhand. 
Trafikingenjören beskriver arbetet med barn på följande sätt i inledningen av arbetet:  
 

Det är en resurs men svårigheten är att ta tillvara på det. Man får massor med information och sen 
ska man ta tillvara på det, och förverkliga det. Det är inte svårare än jobb med andra. Men det 
känns som man har något slags ansvar för deras åsikter. Med barnen känns det mer som att man 
skulle genomföra det, med vuxna är de så himla mycket starkare och kan driva på, på ett annat sätt. 
Det känns som om man försvarar en minoritet. Det känns som om man lockar in dem lite och tar in 
dem i processen. De vuxna med mycket åsikter hör ju av sig ändå. 

 
Skantze (2005) är inne på detta då hon skriver att se ”fel information” som något som kan 
användas ur ett annat perspektiv.  I empiridelen 5.3 så gick jag igenom mina barnintervjuer och 
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reflekterade över deras deltagande och över svårigheterna med att tolka informationen som man 
får. Här blir det en än gång den vuxne som gör tolkningen (Rasmusson, 1994; Halldén, 2003). Av 
egen erfarenhet kan jag säga att det inte är helt okomplicerat att försöka utvinna kunskap om 
barnens perspektiv. Lärare 200 håller med mig och säger:  
 

Sådana här små barn är ett svårt att få den dialogen man vill ha. Man får lyssna jättemycket på allt 
möjligt. Så det är svårt att komma till sak. Men tiden måste finnas. Barnen vill berätta mycket. Det 
är lite tidens tand att de inte får berätta. De sitter inte ner och pratar med varandra som förr i 
tiden.  

 
Det verkar alltså ytterst svårt att få till den dialogen man vill ha.  Habermas menar att det finns fyra 
giltighetsanspråk för att en dialog ska vara meningsfull. Det ska vara förståeligt, sant, sannfärdigt 
och riktigt. Enligt Habermas (1988) så tillhör ju individen en livsvärld och betonar vikten av att 
samtala inom samma livsvärld. Detta innebär troligtvis att vuxna och barn inte befinner sig i 
samma livsvärld och har därför svårt att förstå varandra fullt ut. Om Habermas (1988) skriver om 
en livsvärld så skriver Skantze (2005) istället om skillnaden mellan staden som planeringsobjekt 
och staden som livsmiljö. Där livsmiljön ofta beskrivs av allmänheten i termer av känslor och 
upplevelser, vilket ofta ses som svårdefinierad kunskap och kategoriseras ofta som ovetenskapligt. 
Det finns en likhet mellan Habermas (1988) livsvärld och Skantze’s (2005) livsmiljö. För att förstå 
barnens livsmiljö så måste man sätta sig in i barnens livsvärld. Om vi inte sätter oss in i barnens 
livsvärld så kommer deras åsikter och tankar om deras livsmiljö att slås bort som fel sorts 
information. Skantze (2005) betonar att det är viktigt att se olikheter som något positivt och som 
rätt sorts information ur ett annat perspektiv. Beekman (1984) menar att närhet och tid kan vara ett 
sätt att ta del av barnens livsvärld. Men man får vara på sin vakt för som Johansson (2003) 
uttrycker det så kan närheten till barnen leda till manipulation. Connelly & Richardson (2004) 
skriver om konsensus som ett sätt att skapa en kommunikativ arena där olika perspektiv möts och 
förtroendeingivande relationer byggs upp. Nu är det inte så enkelt att bara för att man sätter sig ner 
och samtalar så löser sig allt. Men det kan vara en start. Framförallt punkt 3 ”sannfärdigt”  i 
Habermas´ (1988) definition gillar jag extra mycket. Att talaren verkligen menar det hon säger, så 
att lyssnaren kan tro på talarens intentioner. Alltså att vuxna inte bara utnyttjar barnen i en 
dekorativ roll för att rättfärdiga ett projekt, utan verkligen har med barnen för att de har något att 
bidra med som är unikt för barnen.  
 

7.1.1 Skillnaden mellan barns och vuxnas perspektiv  

Själva orsaken till att ta med barn i planeringssituationer borde inte vara för att det står i FN:s 
barnkonvention, eller för att det ingår i ett slags helhetsperspektiv. Barnen bör tas med för att bidra 
med sitt perspektiv. Vad är det då som barnen har men vi vuxna saknar? Qvarsell (2003) menar att 
vuxna ofta redovisar en ideologisk syn, där de tolkar saker som de borde vara. Barnen har däremot 
en sak- och verksamhetsfokuserad syn, de ser de verksamheter som äger rum och har uppfattningar 
om dem. Vi vuxna har en tendens att alltid söka efter det rätta svaret. Så fort vi får en fråga så 
arbetar hjärnan med att få fram det där svaret som vi lärde oss för länge sen. Egentligen är detta 
inte särskilt kreativt. Det är väldigt sällan vi tänker en kreativ tanke som ingen tänkt på tidigare. 
Qvarsell (2003) menar att barn berättar vad de ser och hur de tänker om det de ser medans vuxna är 
förblindade av sina föreställningar av vad de borde se, eller hur de själva bör förhålla sig. Det är här 
jag känner att barnen kan bidra med något. När jag väl började ställa fantasieggande frågor till 
barnen så fick jag helt fantastiska svar. Vem annars säger: Det var ett par sköldpaddor som lyfte mig 
till skolan idag. Barnen tänker för det mesta inte på om något går att genomföra utan är istället 
gränslösa i sina tankegångar. Om ett projekt kört fast så är det en utmärkt idé att få in ny kreativitet 
i projektet genom att involvera barn. Ta inte med barn i projekt bara för att det ser bra ut, ta med 
barn för att de har en unik kunskap som inte går att hitta någon annanstans.  
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7.1.2 Ansvarsfrågan 

Kan ett barn ta ansvar och hur skulle det komma till uttryck? Qvarsell (2003) ställer frågan om det 
är en medborgerlig rättighet för barn att uttrycka sitt perspektiv? Här kommer medborgarrätten in 
och kan verkligen barn som är underåriga fullt ut få sådana rättigheter som kräver medborgerligt 
ansvar? Alltså ett ansvar som de inte kan ta. Behöver barnen företrädare som hävdar deras 
rättigheter? Måste globala konventioner eller deklarationer, när det gäller barn, med nödvändighet 
bli instrument för vårdnadshavare och vägledare snarare än för barnen själva? (Qvarsell, 2003). 
Kan barnen egentligen ta något ansvar? Vore det inte bättre om vi vuxna gick in tog hela ansvaret 
så att barnen enligt Hart (1992), skyddas från överdriven inblandning och ansvar i samhällets 
problem? Borde de vara tillåtna att ha en bekymmerslös uppväxt? Det blir helt klart problematiskt 
om små barn ska ta ansvar för trafiksäkerheten runt skolor. Ska barn läras upp i trafiksäkerhet när 
det finns forskning som visar ett de inte är tillräckligt utvecklade för att ta på sig det ansvaret. Det 
råder delade meningar om vilket ansvar barn kan ta, men för att kunna ta ansvar senare i livet så 
bör nog barnen sakta men säkert få en ökad dos av ansvarstagande (Hart, 1992). Här menar Hart 
(1992) att det är viktigt att vuxna är med och vägleder barnen genom praktik. Projektet har 
förhoppningsvis bidragit till en ökad förståelse hos barnen.  
 

7.1.3 Helhetssyn och barnperspektiv 

Projektledaren uttryckte i avsnitt 5.2.17 att helhetssyn innebär att få med alla berörda parter. Att 
alla berörda få vara delaktiga. Projektledaren är inne på att alternativ (g) Att beakta alla typer av 
intressen som riktas mot något som definition av helhetsperspektivet. De som har ett intresse ska 
bli beaktade i projektet. Kan det vara så att strävan att uppnå ett helhetsperspektiv ledde till att 
barnen inte fick den tid de hade behövt för att kunna lämna egna åsikter? Hade en annan 
prioritering gjort att fokus kunde ha flyttats till just barnens deltagande. Isaksson (2004) uttrycker 
sig mycket kritisk och ifrågasätter hela helhetsbegreppet. Varför ska en ouppnåelig norm ligga till 
grund för planerares arbete? Jag håller nog med Isaksson (2004) i att det vore vist att ifrågasätta 
hela begreppet. Trafikingenjören såg sig som en rättvis domare, alltså en person som sitter inne 
med helhetsbilden och kan ta beslut utifrån denna. Trafikingenjören har insett en sak som är viktigt 
när det kommer till sådana här projekt och det är att göra prioriteringar från dag ett. Vad är det 
viktigaste i det här projektet och hur uppnår jag det på bästa sätt? Det är dock inte helt lätt att vara 
en slags moralisk kompass i alla lägen, så det kan nog vara vist att försöka söka delaktighet från 
olika håll. Det är av stor vikt att inse helhetsbegreppets begränsningar så att det inte sätter stopp för 
det viktiga i ett projekt. Att ha ett genuint barnperspektiv säger en hel del om vilken utgångspunkt 
en aktör har. Ser man till och med till att de minsta i samhället får sin röst hörd så bådar det gott. 
Som Hart (1992) skriver så speglar barnens möjlighet att delta i samhället ofta hur samhället 
fungerar i övrigt.  
 
Halldén (2003) utrycker sig kritiskt till gränsdragningen mellan ett barnperspektiv och barns 
perspektiv då de egentligen skulle kunna innebära samma sak. Även om barnen lämnar bidrag så 
måste dessa tolkas och då blir det enligt Halldén (2003) fortfarande vuxnas tolkningar av barns 
perspektiv. I min studie har jag ändå valt att göra en distinktion av barnperspektivet eftersom jag 
fortfarande tycker det är meningsfull skillnad. Trots alla dessa tolkningar så har ändå barnen fått 
lämna egna åsikter. Dessa åsikter kanske inte alltid är barns perspektiv, men det har ändå lett till en 
högre delaktighetsnivå än om barnen inte tillfrågats. Barnen behöver känna ett ägandeskap för att 
visa sin sanna kompetens enligt Hart (1992). Även om jag i min studie har särat på barns 
perspektiv och barnperspektiv så kommer troligtvis debatten om detta att fortsätta. 
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7.2 Rekommendationer och erfarenheter  

7.2.1 Rekommendation 

Efter att ha åkt runt på en mängd seminarier om barn och unga i byggd miljö och tagit del av det 
här projektet så finns det några saker som återkommer. Orsaken till att folk kommer på dessa 
träffar är att de vill få en färdig handlingsplan för att kunna användas på ett enkelt sätt. Det blev 
särskilt tydligt när jag var på seminariet ”GIS för barn (2010-03-11)” i Uppsala. Där handlade det 
om att få in ett användbart material från barnen på ett enkelt sätt. Känner sig verkligen barnen 
delaktiga genom att de fått sätta sig ner och prata med en dator? Det är ju jättebra att många barn 
snabbt får säga sitt om till exempel sin skolväg men det är naivt att tro att det ska gå att uppnå 
bästa resultat med en sådan studie i alla projekt. En viktig insikt som jag tagit med mig är att varje 
projekt är unikt och har sina unika kontextuella situationer. Dessutom är varje barn unikt och det 
viktiga är att anpassa varje projekt utefter förutsättningarna som finns i projektet och inte glömma 
att skapa en dialog. Det absolut bästa sättet att få kontakt med barnen är att föra en dialog med 
dem. En dialog som får ta tid och inte blir stressad. Barnens unika situation måste alltid mötas på 
ett unikt sätt. Undvik färdiga mallar för barndeltagande och använd en mer eklektisk approach där 
det plockas material som passar för den aktuella situationen. By-X i Danmark är ett företag som 
arbetar precis så här. 
 
Även om det kanske inte finns en färdig mall, så skulle jag ändå rekommendera att sätta sig ner 
innan man drar igång ett sådant här projekt och fundera ut vilken nivå av deltagande som man vill 
erbjuda. Förhoppningsvis finns möjligheterna till ett genuint deltagande högt upp på stegen där 
barnen har möjligheter att ta egna initiativ och komma med egna bidrag. Det viktiga är att 
möjligheten finns och att inte vuxna sätter stopp för detta på grund av tidsbrist, helhetssyn eller 
andra mål som måste uppfyllas. Utger man sig för att vara ett projekt som arbetar med barn så ska 
självklart barnen få vara med och bidra med deras egen speciella kunskap.  
 
En annan viktig sak att beakta i projekt kopplade till skolor är att ha en bra dialog med lärarna. 
Lärarna bör kopplas in i ett tidigt skede eftersom stor del av projektet bygger på att lärarna jobbar 
aktivt med barnen. Skapa goda förutsättningar för att kunna ha en god relation med skolan. Ordna 
en kontaktperson på insidan som man kan bolla med.  
 
Till sist så kan det inte mer än tydligt poängteras att barn inte har samma tempo som vi vuxna. Ett 
projekt kan inte stressas fram utan måste få gro i den takt som barnen vill. Försök därför att ha gott 
om tid till mötet med barnen och försök att alltid ha dragkampen om ett genuint deltagande på 
näthinnan. 
 

7.2.2 Metoddiskussion 

Om jag hade gjort den här studien igen så skulle jag eventuellt försökt att komplettera den 
kvalitativa studien med kvantitativa enkäter och eventuellt lite statistik. Med kvantitativa enkäter 
hade deltagandet kunnat undersökas på en mer detaljerad nivå. Detta skulle också medföra en ökad 
representativitet då fler hade fått komma till tals. En kvantitativ undersökning skulle öka 
trovärdigheten i studien men däremot så hade detta troligtvis inte lett till ett annat resultat. Efter att 
ha utfört en rad intervjuer så insåg jag att några av mina frågor inte har någon relevans för min 
studie och det jag ville undersöka. Här hade jag tjänat på att utvärdera intervjufrågorna efter varje 
intervju för att undvika onödig intervjutid. Fördelen med många olika frågor med respektive 
följdfrågor är att jag får en bred kunskap om projektet och en känsla för intervjuobjektets ideologi 
och ställningstaganden. Detta hade varit svårt med bara kvantitativa metoder. Eftersom kvalitativa 
intervjuer alltid innebär en tolkning av det som sägs, inser jag nu efteråt att svaret på frågorna 
beror mycket på intervjusituationen, och hur frågan ställs. Exempelvis när frågan om hur aktörerna 
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tolkar ordet barnperspektiv så hade kanske svaret varit annorlunda om man hade sagt barns 
perspektiv istället. Nu fick jag olika svar ändå men det kan ha påverkat svaret. Eftersom svaret på 
den frågan är viktig för min förståelse av aktörens ställningstaganden så kanske frågan skulle ha 
nyanserats lite mer. Nu anser jag ändå att svaret inte påverkat min bedömning av projektet som 
helhet utan endast understrukit övriga svar. En annan tanke som slog mig vid intervjuerna med 
barnen var att läraren var närvarande då årskurs 3-5 intervjuades men inte årskurs 0-1. Svaren var 
genomgående lite mer fria i 0-1 än i 3-5 vilket kan bero på åldern, men även på en auktoritär 
närvaro. Detta är endast spekulationer men ändå reflektioner som jag tar med mig till framtida 
projekt. När det kommer till språket i min uppsats så har jag försökt att ha ett personligt språk som 
ger uppsatsen en själ. Är dock medveten om att det ibland kan tolkas som normativt.  
 

7.2.3 Förslag till vidare studier 

Efter att har studerat barnperspektivet i planeringen så är det vissa saker som jag själv hade velat 
studera mer, om tiden hade funnits. Många som jag pratat med under olika seminarier i ämnet vill 
gärna jobba med barn i planeringen och många gör det. Problemet är bara att de inte vet hur de ska 
bära sig åt. En mirakelmetod saknas men det skulle vara intressant att gräva djupare i 
metodvärlden. Dels skulle det behövas en metod för att öka möjligheten för deltagande och dels för 
att ta tillvara på det som barnen skapar. Hur går man tillväga för att tolka allt material som kommer 
in? Det hade varit spännande att få göra en övergripande studie som går igenom alla de metoder 
som används i olika projekt och sedan jämföra dessa mot resultaten. Är det så att ett genuint 
deltagande ger ett bättre resultat eller är toppstyrning bättre. Ska man ha ett genuint barnperspektiv 
även om resultatet blir sämre med det än med ett annat mindre genuint perspektiv? Här får man 
göra en avvägning om vad som är viktigast, målet eller vägen. En aktör som uteblivit i min 
fallstudie är föräldrarna. Det hade varit intressant att veta hur föräldrarna ser på ett sådant här 
projekt. Känner de sig delaktiga eller förbisedda? Vad tycker föräldrarna om att de hängs ut som 
orsaken till problemet?  
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9 BILAGOR 
 

9.1 INTERVJUGUIDE – Barnperspektivet i planeringen.  

 
Introduktion 
 
Eftersom intervjuobjekten är av olika profession så lägger jag upp mallen efter olika teman istället 
för direkta frågor. Det gör det lättare att modifiera guiden beroende på vem som intervjuas. 
 
Börja med lite löst snack om väder, vind och dylikt för att bryta isen. Prata om sånt som inte alls 
rör intervjun. 
 
Gå sedan över till att presentera dig själv. Vem du är och varför du gör den här intervjun. 
(Jag tänker att jag har pratat med personen i fråga innan ev. Mejlat. ) 
 
Jag, Gunnar Lunnergård har i ett samtal på skolgården tidigare beskrivit syftet med intervjun och 
vad den i stora drag ska handla om. Bakgrunden är alltså att jag ska göra en fallstudie innefattande 
2 skolor i en kommun som har fått pengar av trafikkontoret för att förbättra skolvägarna för barnen 
i projektet säkra och lekvänliga skolvägar. Syftet med denna intervju är att ta del av er kunskap och 
erfarenheter om barns medverkan i stads och trafikplanering. Vill försöka få en uppfattning om på 
vilket sätt barnperspektivet används i planeringen av den byggda miljön. I det här fallet projektet. 
 
Jag hoppas att den här intervjun kan bli mer av ett samtal där ni som expert/lärare/planerare på 
området öppet berättar för mig hur ni tolkar och jobbar med barnens perspektiv. Vill även ta del av 
vilka möjligheter och svårigheter ni ser med detta arbetssätt. Du får gärna framföra eventuella 
kritiska synpunkter till barnperspektivet/projektet. Intervjuobjekten i fallstudien kommer att vara 
anonyma om ni önskar det. Däremot kommer kommunerna och kanske skolorna att nämnas om ni 
inte har något emot det. Eftersom all information är betydelsefull så vill jag försäkra mig om att jag 
inte missar något genom att spela in intervjun på band. Hoppas det är okej? Om jag skulle använda 
något citat i mitt arbete från intervjuerna så kommer ni få ta del av det innan det publiceras. 
Följande teman kommer vi att samtala om under intervjun, som beräknas ta ca 1 timme. Det är inte 
säkert att intervjun kommer följa nedanstående ordning. 
 
1. FNs-barnkonventions integrering i arbetet 
2. Barnens deltagande i projektet. 
3. Etik/Demokrati/Återkoppling 
4. Metoder 
 
Har du några frågor innan vi börjar med själva intervjun? 
 
Innan vi börjar så tänkte jag fråga lite om dig och din bakgrund. 
Hur lång erfarenhet har du av att jobba med barn i planeringsfrågor? 
Har du någon pedagogisk bakgrund? 
Hur länge har du jobbat med barnperspektiv? 
Har du någon utbildning har du i ämnet? 
 
Huvudfråga: 
 
På vilket sätt används barnperspektivet i planeringen av den byggda miljön? 
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Tema 2. Barnens deltagande 
 
Hur tolkar du ordet barnperspektiv? Vad innebär det ? Ge exempel? 
 
”Vilken grad av detagande skulle du säga att barnen har haft i detta projekt?  
Arnsteins ladder. Rita in vart på stegen ni tycker er passa in.” 
 
I vilket skede i projektet kom barnen in för första gången. Varför just då? 
 
Har barnen varit med i beslutssituationer? Ge exempel? 
 
Vilka svårigheter ser ni med barnens deltagande? Ser ni det som en resurs eller som en 
belastning? 
 
Finns det risk för manipulation i mötet med barnen? Hur stor grad av manipulation sker i 
mötet med barnen? Ge exempel? Hur tänkte ni här? 
 
Vilka unika möjligheter finns? Ge exempel? 
Vad ger barns deltagande som är unikt om man jämför med andra källor? 
 
Vad händer om man skulle ignorera barnen helt i processen? 
 
Hur uppfattas det av andra kommuner när man säger att man jobbar med barn i stadsplanering? 

Tema 1. FN-konventionens integrering i arbetet. 
 
Hur har ni på kommunen/skolan/projektet tolkat FN-konventionen om barns rättigheter. Hur 
kommer det till uttryck i ert arbete? 
 
På vilket sätt är den relevant för planeringen?   
 
På vilket sätt tar ni hänsyn till barns rättigheter/behov? Hur kommer detta till uttryck? Ge 
exempel? 
 
Hur ser ni på barn som informanter? Är barnen med för att det står i Barnkonventionen 
eller för att ni ser dem som en resurs och faktiskt vet nåt mer? 

Hur tolkar du det här citatet? ”Barn vet nåt mer än vi vet men också nåt mindre”  
 
Har barnen fått uttrycka sina åsikter om sin egen miljö? Ge exempel? Hur tänkte ni då? Har 
ni lyssnat? 
 
Har vuxnas gått in och tolkat barnens behov? Hur har tolkningarna gjorts? Ge exempel? 
 
Hur tolkar du det här citatet? ”Children are undoubtedly the most photographed and the least 
listened to member of society.”  
 

Vad innebär helhetssyn för dig? 

Hur kan man kombinera barns rätt till lek med barnsäkerhet? 

Tema 3. Metoder 
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Hur har barns intressen tagits tillvara i projektet? Vilka metoder har använts? GIS? Varför just 
denna? Hur gynnar den medverkandet av barn? 
 
Har ni arbetet på grupp eller individnivå?  
 
Vilken typ av åtgärder (fysiska eller beteende) har fokuseringen legat på i projektet? Detta 
kan säga något om vilket grundförhållande som finns till barnperpektivet.  
 
Finns det en svårighet i att kombinera dessa två metoder? 
 
Vilka åldrar har ni engagerat, hur tänkte ni här? 
 
Vilka frågor ställts till barnen. Vad vill ni göra?  istället för vad vill ni ha? Hur har ni tänkt 
här. Ge exempel? 
 
Hur har materialet valts ut som ni arbetar med ? Har det varit en svår process? 
Tycker du materialet har ett barnperspektiv eller ett vuxenperspektiv? Varför? 
 
I vilken miljö har arbetet ägt rum? På skolan/skolgården? 
 
Etik/Demokrati/Återkoppling 
 

Har barnen/föräldrar haft rätt att säga nej till at t delta? 

 
Kan en grupp barn ses som representanter för alla barn i samma ålder? Hur har tankarna 
gått vid val av barnrepresentanter? 
 

Har ni informerat barnen innan projektet började, v ad de har möjlighet att faktiskt 
förändra/påverka? Hur gick det till? 

 

Kommer ni ha en återkoppling när projektet är färdi gt och hur sker detta? Känner ni att det 
finns svårigheter i detta? 

 

Har tillräckligt med tid lagts ner på samspelet med barnen? 

 

Är det något ni vill tillägga? Om du hade gjort om allting hur hade du gjort då? 


