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Abstrakt 
 

Detta är en undersökning kring sätt att arbeta involverande med barn. 

  Inom en del av designfältet håller ett nytt förhållningssätt på att växa fram. Det är en 

designpraktik som utgår från brukarens position och som involverar brukaren som en 

fullvärdig deltagare i designprocessen redan från början. Området tillhör en engelskspråkig 

diskurs och benämns än så länge med sitt engelska namn: participatory design. 

 Undersökningen utgår från frågeställningen Hur kan man, med utgångspunkt i teorier om  

participatory design, forma arbetssätt för att involvera barn i designprojekt som rör deras 

närmiljö? Och vidare, genom den frågeställningen kommer undersökningen även att närma 

sig frågan: Hur beskriver barnen på Jordbro parklek sin närmiljö ur ett designperspektiv?  

  Informanterna i undersökningen är barn som alla är bosatta i Jordbro som är en förort till 

Stockholm. Området är till stor del byggt under de så kallade miljonprogramsåren. Jordbro 

parklek är en öppen fritidsverksamhet belägen i centrala Jordbro. Undersökningen tog plats på 

parkleken under tre veckor hösten 2009. 

  Bostadsområdet och närmiljön är själva ramen för barns och ungdomars uppväxtvillkor, och 

barn har i jämförelse med vuxna långt mer begränsade möjligheter att förflytta sig utanför den 

miljön.1 Undersökningen diskuterar design och närmiljö med barn, vilket är av vikt eftersom 

barn genom att formulera sina uppfattningar, sina behov och önskemål ger uttryck för ett 

annat perspektiv än det de vuxna vanligtvis har.  

  Det är tydligt att metoder att arbeta involverande med barn behöver utvecklas, der räcker inte 

med de elevråd och liknande organ som finns idag. Undersökningen på parkleken syftar till att 

inom designfältet vara ett led i det arbetet. Participatory design fokuserar oftast på vuxna 

aktörer, och behöver utformas på ett annat sätt för att på ett meningsfullt sätt kunna fungera i 

sammanhang där barn är deltagare. Undersökningen korsar fältena participatory design, 

etnografi samt designpedagogik. Ur en förståelse för barn och deras perspektiv som är möjlig 

att skapa genom etnografiska studier kan man med kunskaper om pedagogik och lärande 

utveckla metoder som hjälper barn att formulera och uttrycka upplevelser och önskemål. När 

barnen lyckats med detta kan de på ett meningsfullt sätt delta i designprocesser där de 

tillsammans med designer och designpedagoger kan medverka i samarbete. 

                                                             
1 Andersson Brolin, Lillemor m.fl. (red) (1997) Vårt Jordbro. Närmiljö ur ungdomars perspektiv, Stockholm: 
Rädda Barnen, s 4 



 

 3 

Innehållsförteckning 

 
Titelsida  

Abstrakt 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning    5 

Introduktion     5 

Bakgrund och syfte    6 

Frågeställning    7 

Urval och avgränsning    7  

Empiri och material    8  

Metod     8  

Tidigare forskning    10 

      

  

2.  Teori och tolkningsram    12 
Participatory design    13 

Transformationsdesign    13 

love and devotion    14  

Pedagogik och designpedagogik   15 

 

3. Bearbetning och analys   16 

Jordbro     16 

Jordbro parklek    19 

Inför projektet    20 

Workshop ett    21 

Workshop två    23 

Workshop tre    25 

 

4. Resultat och tolkning   27 
Workshop ett, två, tre!    27 

Forskarens position    28 



 

 4 

Hemma i Jordbro    29 

Jordbro, barn och participatory design  30 

  

5. Slutdiskussion    31 
Demokrati och barns delaktighet   31 

Deltagande, meningsskapande och lärande  32 

Att faktiskt involvera barn   33 

 

Källförteckning    35 

Tryckta källor    35 

Otryckta källor    36 

Bildförteckning    36 

 

 

 



 

 5 

1. INLEDNING 

 
Introduktion 

”Ska vi bygga om Jordbro idag?” undrade två av informanterna under projektets sista dagar. 

Vid den tiden hade barnen vant sig vid sina roller som deltagare i ett designprojekt som 

behandlar deras bostadsmiljö och närområde. Frågan är intressant ur många aspekter, men 

kanske framförallt eftersom den bekräftar att barnet som ställer frågan har intagit en position 

där denne ser sig som medskapare, eller en co-designer, till sin omgivning och verklighet. 

  En ny designdisciplin håller på att ta form.2 Den ställer frågor kring designprocessen och 

menar att föra samman ett flertal aktörer från olika områden till samarbete. Disciplinen lyfter 

upp processen som avgörande och utvecklar lösningar som är både praktiska och önskvärda.3 

Transformationsdesign såväl som participatory, alltså deltagande, design placerar brukaren av 

ett system eller en produkt i hjärtat av problemformuleringen och bygger lösningar runt 

denne, med användaren som medskapande formgivare.  

  Projektet tar sin utgångspunkt i en designpedagogisk undersökning om en grupp barns 

uppfattningar om och beskrivningar av sin närmiljö ur ett brett designperspektiv. 

Undersökningen är också ett utforskande av sätt att involvera barn i projekt som rör deras 

närmiljö. Barn och ungdomar tillhör de grupper som är mest beroende av den sociala och 

fysiska närmiljön, i detta fall sitt kvarter och sin bostadsort. De vistas där stora delar av sin tid 

och har, jämfört med vuxna, begränsade möjligheter att förflytta sig utanför den miljön.4 

Systematiserad kunskap om barns upplevelse av förorten som bostadsmiljö är mycket 

begränsad, och undersökningen menar till att använda design som plattform för att få barn att 

formulera sig kring sina upplevelser av sin närmiljö.  

  Barnen i undersökningen är alla bosatta i Jordbro, en förort till Stockholm belägen två och 

en halv mil söder om stadskärnan, och undersökningen tar plats på parkleken där många av 

barnen vistas flera eftermiddagar i veckan. 

  Titeln är hämtad från följande samtal som utspelade sig mellan mig och ett av barnen på 

parkleken under undersökningens första dag: 

JAG:  (Pekar på något som barnet ritat) Vill du berätta vad det är för något? 

BARN: Ja, det är en pokal till Jordbro, världens finaste stad. (Hjärtligt skratt) 

JAG: Vad är det som gör Jordbro så fint då? 
                                                             
2 Verwijnen, Jan och Hanna Karkku (red) (2004) Spark! Design and locality, Helsingfors: University of  
Helsinki, s 61 
3 Burns, Colin m. fl. (red) (2006) Red Paper 02 Transformation Design, London: Design Council, s 2 
4 Andersson Brolin (1997), s 4 
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BARN: Har ingen aning. Parken är det första fina som jag nånsin sett här. Förutom min 

mamma. 

 

 

 
Bild 1          Bild 2                 Bild 3 

 

 
Bakgrund och syfte 

I mars 2007 öppnade Jordbro parklek, en mötesplats och öppen fritidsverksamhet belägen i 

centrala Jordbro. Barn och föräldrar är välkomna på parkleken till och med det år barnen 

fyller tolv, men parkleken har huvudsaklig fokus på barn i åldern tio till tolv år. Under våren 

2009 blev det klart att Jordbro Parklek hade tilldelats pengar för att få till stånd en konstnärlig 

utsmyckning i anslutning till parkleken. Arbetet med den konstnärliga utsmyckningen är en 

intressant aspekt i min undersökning då det kommer att resultera i en förändring av den 

fysiska miljön runt parkleken. Undersökningen och utsmyckningsuppdraget kommer även att 

samverka och nå konkreta resultat. Jag återkommer till detta längre fram. 

  Undersökningens huvudsakliga syfte är att finna sätt att arbeta involverande med barn. 

Jordbro som ett geografiskt område är ett material som används och den plattform som arbetet 

utgår ifrån. Det viktiga i undersökningen är emellertid inte Jordbro som fysisk plats, utan 

snarare det som händer i interaktionen mellan mig och barnen och barnen sinsemellan i 

arbetet med och samtalen kring Jordbro. En förståelse för Jordbro är trots detta viktig, och 

kapitlet Jordbro beskriver området mer ingående.  

   Som ett led i en process mot ett mer involverande sätt att arbeta med barn och design är 

detta projekt alltså en undersökning inom designfältet, med barnens upplevelser i fokus. 

Undersökningen syftar till att dels genom samtal och praktiskt handlande medvetandegöra och 

väcka intresse kring frågor om design och dels att lyfta fram informanternas idéer och 

uppfattningar om sitt bostadsområde. 

  Samtidigt är projektet en undersökning kring själva möjligheten att involvera brukarna, det 
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vill säga barnen på parkleken, i en process som har att göra med en förändring av deras 

närmiljö. 

 

Frågeställning 
Hur kan man, med utgångspunkt i teorier om participatory design, forma arbetssätt för att 

involvera barn i designprojekt som rör deras närmiljö? Genom den frågeställningen kommer 

undersökningen även att närma sig frågan: Hur beskriver barnen på Jordbro parklek sin 

närmiljö ur ett designperspektiv?  

 

Urval och avgränsning 

Undersökningen är en fallstudie som utifrån vissa specifika perspektiv behandlar Jordbro och 

är alltså beroende av att vara geografiskt belägen på platsen ifråga. Det är emellertid inte 

enbart platsen som är viktig, utan framförallt de boendes relation till området. 

Undersökningen, vad gäller såväl innehåll som metod, är utformad utifrån Jordbro Parkleks 

förutsättningar och de barn som vistas där. Det är barnen som dagligen eller mer sällan vistas 

på parkleken som är nyckelpersonerna och informanterna i undersökningen.  

  Området Jordbro är intressant på många sätt. Det finns en negativ bild av området, bland 

annat skapat av media, som ofta stämmer dåligt överens med de uppfattningar om sitt 

närområde som de boende på platsen har.5 Detta gäller kanske framförallt barn, och därför är 

Jordbro mer intressant för en undersökning där barnen får komma till tals än många andra 

områden, där dessa motsättningar inte finns i lika hög grad. Jag återkommer till detta mer 

ingående i kapitlet Jordbro. 

  Vidare var det viktigt att arbetet var baserat på frivilligt deltagande då en del av projektet var 

att undersöka hur barnen spontant reagerade på frågorna och hur engagerade och intresserade 

de var om frågor som rör deras närmiljö. På parkleken vistas barnen på sin fritid och deltar 

enbart i aktiviteter som de själva finner meningsfulla, till skillnad från exempelvis skolan där 

barnen i olika hög grad är tvungna att delta i undervisningsmoment. Det har också blivit av 

vikt att projektet handlar om just barn, då jag utgår från ett antagande om att det är en grupp 

som i allmänhet förväntas att okritiskt anpassa sig till sin omgivning och som traditionellt 

sällan är delaktiga i diskussioner kring design.6 

                                                             
5 En sökning på ordet Jordbro på dn.se gav 139 resultat, varav 3 rapporterade om relativt positiva händelser. 
Samma sökning på aftonbladet.se gav 93 resultat varav samtliga rapporterade om negativa händelser. Negativ i 
förståelsen av händelser relaterade till exempelvis våldsbrott, skadegörelse och våldtäkter. På expressen.se var 
resultatantalet 68, varav 1 behandlade en positiv aspekt. Sökningen gjordes 2009-11-27. 
6 Antagandet stöds bland annat av att Haninge Kommun har tillägnat en del av sin hemsida till politik- och 
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Empiri och material 

Föreställningar av Jordbro är en del av studiens material samtidigt som området utgör en 

plattform för det designpedagogiska projektet. Därför blir det nödvändigt att inledningsvis 

under rubriken Bearbetning och analys beskriva platsen Jordbro. Därefter bearbetar jag det 

material som samlades in under projektets gång på Jordbro Parklek. 

  Två huvudsakliga parallella linjer som var för sig genererar olika kunskap samverkade inom 

projektet, nämligen samtalandet och det praktiska handlandet. Undersökningen på parkleken 

är baserad på tre kreativa workshoppar. Genom det praktiska handlandet skapades samtal som 

i sin tur berikade handlandet, och så fortsatte det, de två linjerna beroende av varandra och 

befruktande för varandra.  

  Projektet tog plats på Jordbro parklek under en treveckorsperiod hösten 2009. De tre 

workshopparna genomfördes under sammanlagt sju dagar. Workshopparna var öppna för alla 

barnen på parkleken att delta i, vilket medförde att antalet barn som samtidigt deltog varierade 

från ett barn till cirka femton. Sammanlagt deltog uppskattningsvis fyrtio barn, många av dem 

endast under kortare stunder. 

 

Metod 

Forskningsfrågorna i en etnografisk undersökning kan ha sin utgångspunkt i hur människor 

uppfattar eller tänker kring sin verklighet, således hur barnen upplever Jordbro.7 Frågorna 

definieras om och utvecklas, men aldrig på ett sådant sätt att utgångsfrågorna förändras helt.8 

I detta fall har frågorna utvecklats från att fokusera på barnens beskrivningar av Jordbro till att 

i större utsträckning handla om barns deltagande i designprocesser i stort.  

  Projektet på parkleken följer formen av en undersökning, och är således ett utforskande av 

något redan befintligt (om än icke-fysiskt), det vill säga barnens upplevelser och erfarenheter. 

En undersökning kan också vara en kartläggning av ett bestämt fält genom intensivstudier 

som görs på plats, och med de kriterierna blir undersökningen på parkleken en fallstudie.9  

  En fallstudie är en intensivstudie av ett väl avgränsat exempel, där avgränsningen kan gälla 

antingen tid, rum, innehåll eller aktörer.10 Den aktuella undersökningen är avgränsad på alla 

                                                                                                                                                                                              
demokratifrågor, men ingenstans nämns barns delaktighet. Detta kan ställas mot att det finns såväl ungdomsråd 
(för ungdomar mellan 15 och 19 år), pensionärsråd, idrottsråd samt handikappråd.  
7 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s 47 
8 Ibid., s 48 
9 Stensmo, Christer (red) (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 
AB, s 25 
10 Ibid., s 67 
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ovannämnda områden. Undersökningen behandlar vissa upplevelser (barnens syn på sitt 

närområde ur ett designperspektiv), bland en specifik grupp barn (barnen som vistas på 

parkleken), inom ett geografiskt område (Jordbro), och kommer att genomföras inom en 

tidsram (tre veckor under hösten 2009). Undersökningens resultat vad som gäller barnens 

berättelser kommer inte att vara generaliserbara till andra områden. Däremot kan tankarna 

kring sätt att arbeta involverande med barn i designprojekt föras vidare och utvecklas utanför 

parklekens väggar. 

  Inför undersökningen förberedde jag ett batteri av frågor att ha som underlag i samtalen med 

barnen. Det var av vikt att frågorna såväl skulle ha karaktär av att förklara syftet med 

undersökningen som att de skulle vara nyfikna och öppna inför barnens berättelser. Frågorna 

behandlade bland annat det som är bra, det som barnen saknar, var fokus i stadsplanering ska 

ligga, hur de upplever sin gata och Jordbro som helhet, vad som skapar trygghet och glädje, 

stolthet och trivsel, och vad de skulle förändra om de kunde. Överlag behandlade frågorna vad 

som är viktigt inom designfältet. Min förhoppning var att frågorna skulle öppna upp för 

samtal såväl mellan mig och barnen som barnen sinsemellan. Samtalen skulle behandla 

Jordbro som fysisk plats och social arena och min förhoppning var att barnen skulle ha åsikter 

om sin miljö som skulle leda till diskussioner och argumentationer. Dessa konversationer 

skulle jag efter genomförda workshoppar kunna använda som underlag i den vidare analysen.  

  I bearbetningen och insamlandet av empirin utgår studien från den etnografiska metoden, där 

jag har intagit rollen av en deltagande observatör, som undersöker fältet genom observation, 

samverkan i aktiviteter, samtal, intervjuer, dokumentanalys och ett analyserande av andra 

människoskapande förhållanden.11  

  Tillsammans med kameran blev diktafonen projektets främsta verktyg för datainsamling. I 

en annars rörig miljö där många processer skedde samtidigt, blev diktafonen ett verktyg som 

ofta uppfattade samtal mellan barnen som annars hade passerat mig obemärkt eller fallit i 

glömska. Utöver diktafonens uppsamlade ljud finns barnens berättelser bevarade i bilderna 

och de andra artefakterna som producerades under projektets gång. Dessutom finns riklig 

fotodokumentation.  

  Inom studien har den etnografiska metoden kombinerats med metoder utvecklade ur 

participatory designteorin. Participatory design fokuserar på sätt att öppna upp 

designprocessen för personer med en variation i erfarenheter och färdigheter. Tyngdpunkten 

ligger på just processen, med en rad olika kreativa tekniker som är utvecklade för att 

involvera och engagera deltagarna direkt i beslutsfattandet och formgivandet. Ofta använder 
                                                             
11 Kullberg (1996/2004), s 92 
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man sig av artefakter, hantverksmässiga erfarenheter, kollektiva läroprocesser och experiment 

för att få till en inkluderande diskussion och för att bilda konsensus.12 Grundläggande för 

praktik inom participatory design är metoder som är specifikt utformade för att göra det enkelt 

för deltagare att redogöra och kommunicera idéer, oberoende av färdigheter i vare sig design, 

teknik eller ens språk.13 Participatory designteorin utvecklas vidare under kapitlet Teori och 

tolkningsram. Att informanterna var barn, att miljön på parkleken var rörig och att flera av 

barnen hade vissa svårigheter med det svenska språket, var ytterligare anledningar till att det 

blev viktigt att utforma workshopparna på ett sätt som gjorde dem enkla att såväl 

kommunicera som att genomföra.  

  Den etnografiska metoden blev således en bas för samtalet och datainsamlingen, 

workshopparna utvecklade ur participatory design redskapen för görandet, och växelverkan 

dem emellan den metod som undersökningen använder för att skapa kunskap om barnens 

upplevelser.  

  Det kan vara ett problem i ett undersökningssammanhang att forskaren befinner sig på en för 

henne känd plats, eftersom det kan medföra att hon inte är kapabel till att distansera sig i 

tillräcklig grad från undersökningsområdet.14 Emellertid ger sig inte etnografen ut i en strävan 

att inte påverka, utan erkänner påverkan, problematiserar och tränar denna till vetenskaplig 

användning.15 Forskaren utgör själv ett instrument i forskningsstudien och försöker inte 

eliminera sin effekt på den.16 Detta är relevanta aspekter i undersökningen, då jag själv växte 

upp i Jordbro. Min egen uppväxt har skapat känslomässiga band till området, och naturligtvis 

gett mig en subjektiv bild av det som är svår (om inte omöjlig) att bortse ifrån. Medveten om 

svårigheterna men också möjligheterna som min bakgrund gav mig i förhållande till 

undersökningen tog jag mig an projektet. 

 

Tidigare forskning 
Rädda Barnen genomförde 1997 en undersökning på Jordbromalmsskolan, en 6-9 skola med 

elever från hela Jordbro, om dessa ungdomars upplevelse av trygghet i sin närmiljö. Studien 

resulterade i en rapport vid namn Vårt Jordbro – Närmiljö ur ungdomars perspektiv och 

innehåller bland annat en sammanställning av kartor där de 183 deltagarna markerat områden 

i Jordbro där de känner sig hemma respektive otrygga. Undersökningen, som omfattade alla 
                                                             
12 Mazé, Ramia (2007) Occupying time. Design, technology, and the form of interaction, Karlskrona: Blekinge 
Institute of technology, s 145 
13 Ibid., s 142 
14 Kullberg (1996/2004), s 139 
15 Ibid., s 15 
16 Ibid., s 67 
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elever i årskurserna sex till åtta, var av kvantitativ karaktär och genomfördes klassvis under 

tvåtimmarsperioder. Eleverna försågs dels med ett flygfoto över Jordbro och dels med ett 

frågeformulär med ett antal frågor. På flygfotot skulle eleverna markera den egna boplatsen, 

var bästa kompisarna bor, mötesplatser, vilka platser de tycker om, vilka de upplever som 

otäcka och farliga samt var de känner sig mest hemma.17 Det som skiljer Rädda Barnens 

undersökning från min är kanske framförallt det synsätt som man går in i projektet med. 

Rädda Barnen utgår från ett antagande att Jordbro är en otrygg plats och menar att kartlägga 

omfattningen av denna otrygghet. Undersökningen på parkleken däremot har som syfte att 

först fråga barnen om hur de upplever sin närmiljö, för att sedan utifrån de berättelserna 

bygga vidare. 

  Ove Schramm, redaktör till antologin Jordbro i tiden och själv bosatt i Jordbro sedan länge, 

behandlar i boken området historiskt och låter sex personer med skilda erfarenheter från 

Jordbro berätta sin historia.18 Bokens historiska fokus ger en bakgrund till hur Jordbro kom 

till och diskuterar området och de boende ur olika perspektiv. Detta är värdefullt då det har 

bekräftat många av mina egna erfarenheter från Jordbro.  

  Miljonprogrammets bostadsområden har gett upphov till mycket kritik sedan de byggdes, 

och många svenska storstadsförorter har jämställts och kritiserats på liknande sätt. Etnologen 

Per-Markku Ristilammi har skrivit en avhandling om Rosengård, en miljonprogramsförort i 

Malmö, vid namn Rosengård och den svarta poesin.19 Ristilammi beskriver i avhandlingen 

sin egen uppväxt och flytt ifrån Rosengård, samt intervjuar boende och andra verksamma i 

området. Avhandlingen belyser aspekter av ett område som jag ser har vissa likheter med 

Jordbro, och berättelserna från Rosengårdsborna är på många sätt intressanta i förståelsen av 

Jordbro och dess invånares upplevelse av sin närmiljö.  

  Lisbeth Söderqvist, filosofie doktor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har 

genomfört en fallstudiebaserad undersökning av tre kritiserade bostadsområden från 

Stockholmsområdet, en studie som resulterade i avhandlingen Rekordår och miljonprogram. 

Flerfamiljshus i stor skala och som framförallt behandlar politik, planläggning och estetik 

under byggandet av de tre områdena Täby centrum, västra Orminge samt västra 

Flemingberg.20 Boken diskuterar Stockholmsförorter och de ideal som rådde under tiden 

                                                             
17 Andersson Brolin (1997), s 8 
18 Schramm, Ove, red (1996) Jordbro i tiden. En antologi om bebyggelse och bebyggare under 7000 år, Haninge: 
Hanvedens Förlag 
19 Ristilammi, Per-Markku (1994/1999) Rosengård och den svarta poesin. En studie om modern annorlundahet, 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposition  
20 Söderqvist, Lisbeth (1999) Rekordår och miljonprogram. Flerfamiljshus i stor skala, Stockholm: Lisbeth 
Söderqvist 
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bostadsområdena byggdes, tre områden som är samtida med Jordbro. Dessa tankar är 

relevanta för undersökningen då arkitekturen som en del av designområdet är en central 

aspekt i undersökningen. 

  Inom designfältet har Ramia Mazé, designer, lärare och forskare, skrivit en avhandling om 

design och interaktion. I avhandlingen med titeln Occupying Time. Design, technology and 

the form of interaction behandlar hon ett brett designbegrepp och diskuterar framförallt 

material, deltagande och kritik mot design.21 Delen som handlar om en involverande 

designpraktik har kommit att bli en viktig del av bearbetningen av min undersöknings resultat. 

Mitt projekt med barn som deltagare ställs mot Mazés teori som har ett mer vuxet perspektiv. 

  love and devotion, som är ett samarbete mellan de fyra konstnärerna Ingrid Eriksson, Carina 

Gunnars, Karin Johnson och Anna Kindgren, genomförde 2002 ett konstnärligt projekt på 

Ulleråkers sjukhus i Uppsala län. Arbetet resulterade bland annat i boken 1 % love and 

devotion på Ulleråkers sjukhus.22 Projektet har ett okonventionellt angreppssätt på det 

konstnärliga utsmyckningsuppdraget och delar många tankar kring delaktighet med mitt 

projekt. Boken har fungerat som en inspirationskälla till mitt arbetssätt och undersökningen i 

sin helhet. 

  Mitt bidrag till forskningsområdet är ett arbete inom fältet för designpedagogik som utgår 

från ett participatory designperspektiv, en designdisciplin som syftar till att involvera brukare 

av framtida produkter och system redan i startgroparna av designprocessen. Undersökningen 

sammanför pedagogik, etnografi och participatory design samt uppmanar vuxna och barn till 

samarbete inom såväl designmässiga som geografiska områden där deltagande av tradition 

inte nödvändigtvis finns. 

 

 

2. TEORI OCH TOLKNINGSRAM 
 
Teori och metod är i etnografi oupplösligt förenade. Både uppbyggnaden av teorin och 

säkerställandet av teorin sker genom att forskaren pendlar mellan preliminära teorier och den 

konkreta verkligheten, och teoriskapandet sker parallellt med det metodiska genomförandet.23  

  Projektet har sin teoretiska bas i idéerna kring participatory design och är inspirerad av 

teorier om transformationsdesign. Teorier ur etnografins område används för att analysera och 

                                                             
21 Mazé (2007)  
22 Mattsson, Helena, red (2006) 1 % love and devotion på Ulleråkers sjukhus, Göteborg: Glänta Produktion 
23 Kullberg (1996/2004), s 69 
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skapa ny kunskap utifrån barnens berättelser och aktiviteter. Vidare har jag utgått från 

marxistiska pedagogen och psykologen Lev S Vygotskij (verksam i Ryssland fram till sin död 

vid 38 års ålder 1934) i såväl analyserandet som formandet av de genomförda workshopparna. 

 
Participatory design 
I arbetet används det engelska begreppet participatory design av anledningen att teorin är en 

del av en engelskspråkig diskurs, och begreppet inte existerar med samma betydelse inom det 

svenska språket. Participation översatt till svenska blir deltagande, medverkan.24 Vid en 

sökning på begreppet participatory på söktjänsten Google Translate får man upp den svenska 

översättningen ”deltagardemokrati”.25 Resultatet på den sistnämnda sökningen är intressant 

och betydelsefullt då viktiga delar i participatory designdiskursen är just både deltagar- och 

demokratiaspekterna.  

  Participatory design handlar om en designprocess som utgår från brukarens position och som 

involverar användarna av en produkt eller system från första början. ”A success factor for 

projects is that learners should help to design them”,26 menar John Thackara, brittisk 

författare och designteoretiker, och skriver vidare om ett nytt område inom design som 

involverar en ny relation mellan subjekt och objekt och som åtar sig att tänka på 

konsekvenserna av formgivning innan designprojekt är påbörjade. Det är ett angreppssätt som 

tar hänsyn till och värdesätter rum, tid och kulturella olikheter.27  

  Participatory design har kommit att bli det centrala perspektivet inom den designdisciplin 

som utgår från brukarperspektiv. Ibland refererad till som ”kooperativ design”, är fältet 

intresserat av att integrera brukarna som fullvärdiga deltagare i designprocessen.28  

  Ny och värdefull kunskap skapas när aktörer från skilda sammanhang, såväl professionella 

som amatörer, förs ihop till samarbete. Thackara drar slutsatsen att ”recombining  

relationships –among people, ideas and organizations- does seem to foster innovation”.29  

 

Transformationsdesign 
Utifrån tanken på en mer involverande designprocess och som en del av participatory 

designdiskursen, tar transformationsdesign ett ytterligare steg ut för att fokusera på 

problemlösning i samhällsfrågor med hjälp av formgivning.  
                                                             
24 Petti, Vincent m.fl. (2000) Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Tredje upplagan, Stockholm: Norstedts  
25 http://translate.google.com (2009-11-27) 
26 Thackara, John (2005) In the bubble. Designing in a complex world, Cambridge MA: MIT press, s 148 
27 Ibid., s 226 
28 Mazé (2007), s 142 
29 Thackara (2005), s 218 
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  Transformationsdesign utmanar och ifrågasätter konventionellt designtänkande, och 

utvecklar nya typer av samhällsservice, system och produkter som har siktet inställt på sociala 

och ekonomiska problem. Arbetssättet går bland annat ut på att snabbt översätta nya idéer i 

prototyper som brukarna ger direkt feedback på. Prototyperna fungerar då som visualiseringar 

av idéer och som pedagogiska medel för tydliggörande. Metoderna är utvecklade för att 

minska risken för misslyckade, i meningen onödiga eller verkningslösa, designprojekt och för 

att minska avståndet mellan idé och handling.30  

  ”This new approach could be key to solving many of society’s most complex problems”.31 

RED, en brittisk grupp av formgivare, skriver ovanstående och menar att problemen i 

samhället har gått från att vara komplicerade till att vara i större omfattning komplexa. 

Komplexa problem är mer trassliga och flerbottnade, de är mer kopplade till andra problem, 

mer benägna att reagera på oförutsedda sätt och mer troliga att föra med sig oavsiktliga 

konsekvenser.32 Problemen som finns i förorter såsom Jordbro är definitivt mångbottnade och 

kanske också svårlösta. Designer har emellertid en unik ställning och har möjlighet att hjälpa 

till att lösa komplexa sociala och ekonomiska problem, och en ny designdisciplin som tar vara 

på de möjligheterna håller på att växa fram från grupper världen över.33 

 

love and devotion 

Transformationsdesign använder design i nya kontexter, och likartade tankar går att finna på 

fler områden.34 Inom konstfältet finns konstnärssamarbetet love and devotion som angriper 

konstprojekt utifrån ett liknande perspektiv, där innehållet och situationen avgör valen. Deras 

arbete med en konstnärlig utsmyckning på psykos- och rehabavdelningarna 109 och 110 på 

Ulleråkers sjukhus i Uppsala, med början i februari 2002, har som utgångspunkt att inte på 

förhand bestämma vad som ska göras utan att först gå in och göra en grundlig undersökning.35 

Avdelningarna på sjukhuset var innan projektet nedslitna och överbelamrade med bilder och 

prylar, och love and devotion ställer i boken 1 % love and devotion på Ulleråkers sjukhus 

frågan om det möjligtvis var för att dölja den verkliga misären. Vidare undrar de om det inte 

är grundläggande att en människa i djup kris behandlas med respekt? Detta reflekterades i så 

fall inte i den fysiska miljön på Ulleråker.36 Konstprojektet var alltså var ett uppdrag från 

                                                             
30 Burns (2006), s 2 
31 Ibid., s 6 
32 Ibid., s 8 
33 Ibid., s 11 
34 Ibid., s 6 
35 Mattsson (2006), s 35 
36 Ibid., s 33 
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Landstinget i Uppsala att få till en konstnärlig gestaltning i anslutning till ovannämnda 

bristfälligt renoverade avdelningar.37 Det arbetet resulterade i var en rad fysiska förändringar i 

den vardagliga miljön på avdelningarna, samt i diskussioner och förändrade förhållanden 

mellan miljö, konst, brukare och personal på sjukhuset. 

  Projektet på Ulleråkers sjukhus var ett konstnärligt arbete, men delar många idéer med 

transformationsdesign. love and devotion väntade med att utforma det konstnärliga projektet 

tills efter att de bekantat sig med avdelningarna och personalen samt diskuterat och formulerat 

existerande behov och brister. På samma sätt menar transformationsdesign att man inte på 

förhand överhuvudtaget ska bestämma vad ett designprojekt ska mynna ut i. Istället ska man 

förutsättningslöst gå in i projekt, delta i sammanhanget och låta det som ska bli till växa fram 

i tätt samarbete med brukarna. Det är det som också särskiljer transformationsdesign från den 

bredare diskursen som kallas participatory design.   

  Jag menar följaktligen inte att undersökningen på parkleken är ett 

transformationsdesignsprojekt. Snarare menar jag att min undersökning är inspirerad av 

nämnda fält och att mitt projekt såväl som transformationsdesign står att finna under samma 

paraplybegrepp, nämligen participatory design.   

 
Pedagogik och designpedagogik 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses lärarens och vuxnas handlingar som mycket 

betydelsefulla för barns utveckling. Det är tillika genom interaktion med andra som barnet 

exponeras för och tar till sig de sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. När 

människor tar till sig sin miljö och använder sig av de erfarenheter som finns där i sina sätt att 

resonera och kommunicera med andra, finns alltid möjligheten att lärande uppkommer.38 Det 

är utgångspunkten för en av Lev S Vygotskijs mest betydelsefulla begrepp: den närmaste 

utvecklingszonen. Med det menade han att genom att människor behärskar vissa kunskaper 

och färdigheter är de också nära att behärska vissa andra. Utvecklingszonen är avståndet 

mellan det som barnet klarar av på egen hand och det barnet förmår klara av med stöd från 

andra.39  

  Detta blir intressant i såväl arbetet i stort som i förståelsen av varför vissa delar av 

workshopparna på parkleken blev svåra för barnen att genomföra, och hur jag tillsammans 

med barnen överbyggde några av de svårigheterna. Jag återkommer mer ingående till detta i 

                                                             
37 Ibid., s 71 
38 Säljö, Roger (2005) ”L. S. Vygotskij- forskare, pedagog och visionär”, i Forssell, Anna (red) Boken om 
pedagogerna, Stockholm: Liber, s 121 
39 Ibid., (s 122) 
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kapitlet Workshop ett, två, tre!.  

  Det går att finna likheter mellan pedagogrollen och den roll som formgivaren får inom 

participatory designfältet, samtidigt som pedagogen kan fungera som en länk mellan 

designern och de övriga deltagarna. De två utgångspunkterna designer och pedagog är 

berikande för varandra på många sätt, kanske särskilt i arbete med barn. En pedagog har en 

unik position i förhållande till barn i en lärandesituation då pedagogen står som sakkunnig i 

lärandeprocesser och är genom sin roll närvarande och tillgänglig för barnen. Därför är 

pedagogrollen också användbar i sammanhang där man vill involvera barn i designprocesser 

och där dessa kunskaper och egenskaper behövs. Thackara skriver: “Active learning happens 

when we participate in meaningful projects that engage the real world. We need to believe 

that the task we are about to tackle is important and meaningful”.40 Pedagogen kan stå beredd 

i denna lärandesituation, som ett stöd för barnen och som en tolk av barnens berättelser för 

designern. 

 

 
3. BEARBETNING OCH ANALYS 
 

I undersökningen, som har§ sin utgångspunkt i participatory design, är Jordbro som plats 

designprocessens material. Brukarna är barnen på parkleken i förhållande till sin närmiljö och 

sitt bostadsområde. Undersökningen jämför och relaterar barnens berättelser om Jordbro mot 

andras beskrivningar, och ett synliggörande av platsen är således viktig. Därför inleds denna 

del med ett kapitel som (ur mitt perspektiv) berättar om det område där undersökningen tar 

plats. 

 

Jordbro 
Jordbro som det ser ut idag är en Stockholmsförort som började byggas efter andra 

världskriget, och som expanderades kraftigt under de så kallade miljonprogramsåren. 

Området kom på många sätt att bli ett typiskt bostadsområde från tidsperioden i slutet av 

sextio- och början av sjuttiotalen, bland annat med sin stora andel flerfamiljshus.41 Grundidén 

i planeringen av Jordbro var ”den böljande staden”, genom att husen skulle variera i höjd 

skulle området bölja fram, istället för att som normalt placera höghusen i mitten och de lägre 

husen längre ut. En annan för Jordbro viktig idé var att spara ett stort grönområde som skar 
                                                             
40 Thackara (2005), s 148 
41 Andersson Brolin (1997), s 5 
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rakt genom hela bebyggelsen, en park som skulle vara en oas för invånarna.42 Det är i den 

södra änden av detta grönområde, Höglundaparken, som Jordbro parklek är placerad. 

  Svenska stadsplanerare började redan på 1950-talet att planera bostadsområden utanför de 

snabbt växande storstäderna som skulle ge en känsla av småstad.43 De följde tankegångar hos 

många europeiska arkitekter och stadsplanerare runt tiden efter förra sekelskiftet, om hur 

skapandet av nya fysiska miljöer tänktes leda till skapandet av nya sociala relationer och 

därmed också nya människor. Miljön skulle således ha en pedagogisk funktion.44 

Bostadsområdena skulle rymma som mest 10 000 invånare, avgränsas av genomfartsleder och 

ha gemensam skola och centrum. Gemensamma grönområden och små parker skulle 

uppmuntra grannar att träffas. Så småningom tog emellertid storskalighet över som 

grundprincip, och det var efter det skiftet som Jordbro byggdes ut ordentligt. Jordbro har 

likväl kvar påfallande många drag också av de ursprungliga grannskapsidéerna.45 Men 

grannskapstankarna som skulle föra med sig nya sociala relationer resulterade inte alltid i 

bättre sammanhållning.46 Så snart miljonprogrammets bostadsområden stod klara, kritiserades 

många av dem hårt, kritikerna menade att områdena var storskaliga, monotona och hade 

torftiga utemiljöer.47 Under 1980-talet byggdes ett nytt område i norra delen av Jordbro som 

består av enbart egnahem, mestadels rad- och kedjehus men även en del villor. Den norra 

delen med småhus med äganderätt skiljs med en väg, Blockstensvägen, från den södra delen 

med mestadels flerfamiljshus med hyresrätt. Efter att den norra delen stod klar blev Jordbro 

snart socialt och etniskt segregerat.48 

  Jordbro är en del av Haninge Kommun, och har ett invånartal på 9 952 personer.49 Området 

är mångkulturellt då 44 % av befolkningen har utländsk bakgrund - enligt Haninge Kommuns 

definition personer födda utomlands eller som är födda i Sverige av två utlandsfödda 

föräldrar.50 I förståelsen av Jordbro är det kanske även av vikt att området har en betydligt 

högre andel av såväl arbetslösa personer som hushåll som får ekonomiskt bistånd i jämförelse 

med genomsnittet i Sverige.51  

  Av egen erfarenhet vet jag att det är många som har en ofta negativ föreställning om platsen 

                                                             
42 Schramm (1996), s 135 
43 Andersson Brolin (1997), s 5 
44 Ristilammi (1994/1999), s 42 
45 Andersson Brolin (1997), s 5 
46 Ristilammi (1994/1999), s 52 
47 Söderqvist (1999), s 12 
48 Andersson Brolin (1997), s 3 
49 Kommunstyrelseförvaltningen, Haninge Kommun (2009) Haninge i siffror 2009, s 5 
50 http://haninge.se/Om-Haninge/Ekonomistatistik (2009-11-30) 
51 http://haninge.se/Om-Haninge/Ekonomistatistik (2009-11-30) se även uppgifter från Statistiska Centralbyrån 
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____282619.aspx (2009-11-30) 
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Jordbro, även personer som inte har egna upplevelser från området. Många gånger förmedlas, 

bekräftas och reproduceras den negativa bilden genom media, och området får och behåller ett 

dåligt rykte. Det dåliga ryktet som områden som Jordbro –och Rosengård – dras med kan 

tyckas vara något självklart, men för personer som är bosatta i områden som dessa blir frågan 

mer komplicerad. Det finns en tydlig diskrepans mellan personliga erfarenheter och olika 

mediala bilder av områdena.52 Denna diskrepans är en viktig aspekt att diskutera, särskilt i 

samband med barn, då boendet är en viktig faktor i människans självkänsla. På samma sätt 

som vi använder människor runtomkring oss för att definiera oss själva, använder vi också de 

omgivande tingen och miljöerna i detta syfte.53 

  Min mening är inte att försöka sudda över problem som finns i Jordbro eller att måla en 

förskönande bild av området som inte stämmer överens med verkligheten. Däremot vill jag 

undersöka och lyfta fram en eventuellt annorlunda bild av Jordbro, förmedlad genom barnens 

berättelser om sitt område. Genom att barn uttrycker sina uppfattningar, sina behov och 

önskemål, ger de uttryck för ett annat perspektiv än den de vuxna vanligtvis har. 

Systematiserad kunskap om hur barn upplever sitt bostadskvarter och sin förort är mycket 

begränsad.54 Barnen på parkleken upplever sin miljö, och en beskrivning av den upplevelsen 

är kanske än mer viktig eftersom dessa barn tillhör en samhällsklass vars intressen och syn på 

design enligt min mening inte är särskilt synlig inom designdiskursen. Trots att människor 

berättat att de trivs i områden som exempelvis Rosengård har dessa röster inte funnits med i 

diskussioner kring förorter och deras arkitektur. Istället har miljonprogramsarkitekturen fått 

stå som en symbol för förtryck många gånger oemotsagd.55  

  Alla människor är barn av sin tid och sin miljö. Jag ser likheter mellan barns skapande och 

fantasi på ena sidan och på andra deras förmåga att formulera upplevelser. Vygotskij menar 

att barns skapande stödjer sig på de erfarenheter som existerar utanför barnet själv, och ingen 

uppfinning uppträder innan de materiella och psykologiska villkor som är oundgängliga för 

dess uppkomst har skapats. På samma sätt menar jag att barn i områden såsom Jordbro många 

gånger saknar redskap som behövs för att uttrycka och formulera behov. Undersökningen 

syftar till att ge barnen nödvändiga redskap för ändamålet. Vygotskij fortsätter: ”De 

priviligerade klasserna har en ojämförligt mycket större procent av vetenskapliga, tekniska 

och konstnärliga nyskapare, eftersom det är just hos dessa klasser som alla de villkor som är 

                                                             
52 Ristilammi (1994/1999), s 10 
53 Ibid., s 18 
54 Andersson Brolin (1997), s 4 
55 Ristilammi (1994/1999), s 80 
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nödvändiga för skapande finns”.56  

 

 

 
 Bild 4         Bild 5                Bild 6 

 

 

Jordbro parklek 
Parkleken är som redan nämnts en öppen fritidsverksamhet för alla barn bosatta i Jordbro upp 

till tolv år, men eftermiddagarna är förbehållna för barn mellan tio och tolv. Workshopparna 

var förlagda på eftermiddagar med följden att barnen som deltog var inom nämnda 

åldersspann.  

  Jordbro parklek kan sägas vara delad i två; inomhus och utomhus. Inne i det fristående 

envåningshuset har parkleken ett så kallat pysselrum, ett separat rum med pingisbord, en 

cafédel samt ett större allrum med soffor, sällskapsspel, datorer, samt tv med tv-spel. I 

anslutning till parkleken finns möjligheter till utomhusaktiviteter i form av bland annat flera 

större lekplatser. Workshopparna var förlagda inomhus. 

  Workshop två och tre tog plats i det större allrummet, men den första krävde väggutrymme. 

Den enda tillgängliga väggen som fanns var emellertid en inne i det så kallade pingisrummet 

och med detta följde att barnen inte hade tillträde till att utöva sporten under de två dagarna 

som workshop ett pågick. Trots det fanns det alltså många parallella aktiviteter som barnen 

kunde välja mellan, och som således tävlade med min workshop i uppmärksamhet.  

 

                                                             
56 Vygotskij, Lev S (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s 37 
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 Bild 7          Bild 8                  Bild 9 

 

 
Inför projektet 
För att skapa mig en förståelse av Jordbro utöver de förkunskaper jag hade sedan innan, 

började jag med att såväl teoretiskt som fysiskt sätta mig in i området. Det teoretiska var till 

stor del en orientering inom forskningsfältet som behandlar miljonprogramsområden. Det 

fysiska var ett flertal besök i området i syfte att skapa mig en uppdaterad bild av området och 

förutsättningarna.  

  De tre workshopparna var grunden i undersökningen, och den plattform barnen skulle 

använda för att formulera sina erfarenheter. Det var viktigt för projektet att workshopparna 

var väl förberedda och noga utformade, bland annat för att kommunicera en känsla av allvar. 

Uppgifterna formulerades på ett sätt som tillät enkelhet i utförandet och kommunicerandet av 

dem till barnen, ett sätt att arbeta som stämde överens med teorier bakom participatory design. 

En betydande del var att utforma dem på ett sätt som gjorde att det inte krävdes av barnen att 

skapa något ”från grunden” utan att forma workshoppar som mer hade karaktären av att fylla i 

eller ändra om. Även lustfylldheten var viktig, eftersom det i parklekens verksamhet inte finns 

möjlighet till att samla barnen en längre stund. En noggrann genomgång var således inte 

möjlig, en situation som blev en stor utmaning för mig. Barnen var fria att komma och gå som 

de ville, alltså krävdes det av workshopparna att de var roliga och enkla nog för att dels locka 

barnen till deltagande, dels för att barnen skulle förstå uppgiften utan längre förklaringar, och 

dels för att barnen skulle kunna välja om de ville delta enbart en kort stund eller arbeta under 

en längre tid. Osäkerhet kring utgången blandades med förväntningar inför projektet, och jag 

stödde mig på Thackara: ”The most interesting phase of a project is setting it up, designing it, 

scanning the domain, framing the issues, specifying an action, seeking information and 

advice, planning the work, putting together a team. Messy and not going according to plan. 

Just like the real world”.57  

                                                             
57 Thackara (2005), s 149 
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Workshop ett 

Utgångspunkten i den första workshopen var sex stycken linjeteckningar teckade av mig i 

förväg, 100x100 cm stora, som föreställde olika delar av Jordbro. Bilderna var tecknade i 

svart vattenfast tusch på vitt teckningspapper, och workshopen gick ut på att barnen skulle 

själva teckna och måla på bilderna i syfte att förändra stadsbilden. Första dagen fick barnen 

tre av bilderna samt såväl tuschpennor som vattenbaserad målarfärg, de fick måla, teckna, 

skriva allt efter vad de själva önskade. En utgångspunkt var att barnen skulle testa på bilderna 

hur området förändrades om man målade husen i alternativa färger, om man lade till olika 

element eller om man gjorde förändringar eller tillägg av andra slag. Friheten i utförandet gav 

emellertid uppgiften en osammanhängande och ostrukturerad karaktär, och andra dagen fick 

barnen resterande tre bilder, men denna gång tydligare ramar kring hur workshopen skulle gå 

till. I diktafonens uppsamlade ljud hörde jag efteråt hur ett annat av barnen tyst suckar ”pallar 

inte” under tiden jag introducerar uppgiften andra dagen, en suck som jag inte överhuvudtaget 

hörde där och då. Åsikterna gick alltså isär, medan många anslöt sig ivrigt till workshopen 

förhöll sig andra mer skeptiska. Ett av barnen kom in i pingisrummet under den första dagen 

och undrade vad vi gjorde. Jag svarade så gott jag kunde varpå barnet tittar på mig, yttrar ett 

utdraget ”konstiigt”, och går därefter ut från rummet.  

  Den spontana diskussionen barnen sinsemellan om Jordbro som jag hade hoppats på uteblev 

emellertid, och jag fick kontinuerligt ställa frågor och komma med konkreta förslag för att 

barnen skulle delge mig sina berättelser och upplevelser. 

  I princip alla de deltagande barnen var inställda på att avbilda, och en utmaning för mig som 

pedagog var att försöka få barnen att se bortom det konkreta och uppenbara, men fortfarande 

hålla sig inom designfältet. Alternativt fantiserade nämligen barnen om ett Jordbro med såväl 

flygande bilar, världens största karuseller och djungel med fem meter högt gräs. En 

genomgående tendens under den första workshopen var att barnen ignorerade mina frågor 

kring om det inte fanns något som de ville ändra på i planeringen och utformandet av Jordbro. 

Gång på gång bortsåg barnen helt enkelt från frågorna och bytte samtalsämne. Ett annat 

exempel på samma inställning var barnen som även sinsemellan ett flertal gånger kunde 

fastna i diskussioner om vilken färg som var den rätta på såväl träd som hus. 

Verklighetsaspekten var således den kanske viktigaste aspekten i diskussionen om Jordbro. 

Detta blev undersökningens mest svårlösta hinder, hur jag kunde förmå barnen att tänka sig 

ett annat alternativ och hur jag kunde få dem att kommunicera den bilden. 

  Samtidigt var det viktigt att komma ihåg att barnens berättelser var den sanning som jag 
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letade efter, och att inte ifrågasätta när barnen sade sig tycka att Jordbro var fint och att det 

inte fanns något de ville ändra på. Medvetenhet om de glasögon jag bar med mig in i projektet 

var en viktig del i undersökningen, om det som jag själv anser bristfälligt i Jordbro ur ett 

designperspektiv. Även det faktum att jag själv vuxit upp i Jordbro och har emotionella band 

till området var viktigt att komma ihåg i sammanhanget.  

  Många av barnen berättade att de gillade Jordbro, det tyckte att det var ett fint område och 

att de tyckte om att bo där. Flera påpekade emellertid att de inte visste hur det var att bo i 

andra områden eftersom de hade bott hela sina liv på samma ställe. En återkommande åsikt 

bland barnen var att det var radhusen som var de finaste husen. Småhusen var även de hus 

som nämndes i nästan samtliga sammanhang där barnen skulle beskriva Jordbro såsom de 

skulle beskriva området för en utomstående, och flera barn tyckte att Jordbro skulle ha fler 

villor bland flerfamiljshusen. Endast en pojke tyckte att Jordbro saknade fler höghus, han 

hade gärna sett fler höghus längs Moränvägen, en väg kantad av mest trevåningshus. 

  Det barnen uttryckte en ängslan för var att det fanns fullgubbar och pedofiler i området. 

Många av barnen hyste en stark tilltro till mer bevakning och fler poliser, som enligt barnen 

skulle göra området tryggare. Något annat som skulle höja värdet på området var om det 

skulle flytta in höga ämbetsmän eller kungligheter. Flera gånger kom USA:s president Barack 

Obama upp på tal, och barnen uttryckte en önskan om att han skulle flytta till Jordbro. På 

frågan om varför, svarade barnen under flera tillfällen att det var positivt då det skulle göra 

Jordbro mer populärt.  

  Barnen var alltså på något plan medvetna om värdet på sitt bostadsområde och såg på det 

som något som måste höjas. Således var barnen även medvetna om att det värdet inte är 

fastslaget, utan något som kan höjas och sänkas beroende på vem som ser området som mer  

eller mindre attraktivt.  
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Workshop två 

En svårighet var alltså att barnen inte var särskilt angelägna om att diskutera Jordbro ur ett 

designperspektiv, ett hinder som kunde kopplas till att uppdraget eventuellt var för abstrakt 

för barn i tio-tolvårsåldern. Med denna insikt som utgångspunkt utvecklade jag ytterligare en 

workshop där syftet var att tydliggöra och göra uppgiften mindre abstrakt och mer 

lättförstådd. Idén var att konkretisera genom ord. På svarta pappersark klistrade jag fast en 

rubrik på varje sida: Mitt drömhus respektive Mitt hus där jag bor. Sedan fyllde jag en svart 

låda med uppskattningsvis trehundra lappar med dubbelhäftande tejp på baksidan, så att 

lapparna fick formen av klistermärken. På varje lapp skrevs ett adjektiv eller en beskrivning 

som kunde kopplas till ett hus eller ett bostadsområde, exempelvis ”blå”, ”nära till centrum”, 

”en plats med bra belysning”, ”3 våningar”, ”en plats som jag kan vara stolt över”, ”nära min 

släkt”, ”lägenhet”, ”litet”, ”radhus”, ”mörkt” etc. Viktigt var att beskrivningarna fick en stor 

bredd samt att ungefär lika många var av positiv karaktär som de som fick en mer negativ 

betoning. Utifrån dessa lappar skulle barnen sedan välja mellan tre och fem stycken som de 

tyckte beskrev deras drömhus respektive deras hus där de bodde på bästa sätt, och klistra fast 

dem på respektive sida av det svarta pappret. 

  Ett problem var emellertid att jag till största delen själv utformade lapparna och utgick 

således från mig själv och inifrån mina egna referensramar. Naturligtvis är likaså begreppen 

positiv och negativ en bedömningsfråga, i detta fall utgår jag från mina egna värderingar. I ett 

försök att få in fler perspektiv lämnade jag en stor andel tomma lappar och jag berättade för 

barnen att de lapparna fick barnen själva bestämma texten på. 

  Sammanlagt fyllde 13 barn varsitt svart ark med lappar. I de flesta fall blev det fler än fem 

beskrivningar på varje sida, många gånger det tredubbla. En intressant aspekt går att urskilja i 

denna workshop. De allra flesta av barnen som vistas på parkleken är bosatta i den södra 

delen av Jordbro, det vill säga i det område som domineras av flerfamiljshus. I workshopen 

däremot deltog åtta barn från norra Jordbro, mot fem från den södra delen. Ett av barnen 

beskrev noggrant sitt radhus under rubriken Mitt hus där jag bor, men efter en längre 

diskussion med nämnda barn visade det sig att barnet för närvarande bodde i lägenhet, men 

familjen planerade att flytta till det radhus som beskrivits. Frågan kan ställas om de barn som 

är från norra Jordbro är mer angelägna om att berätta om sin bostad och sin närmiljö. 

Alternativt kan man undra om det är så att barnen uppfattat att undersökningen endast gäller 

de som bor i egnahem då jag använt begreppet ”mitt hus där jag bor”. Samtidigt faller denna 

tes då barnen under hela undersökningen berättade om hus, i samband där de menade såväl 
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höghus som egnahem.  

  Det jag däremot kunde utläsa från workshopen var att nästintill alla barnen hade villor som 

drömhus och lyxiga material såsom guld och diamanter återkom hos många, likaså 

statussymboler som många bilar och privata nöjesanläggningar. Storleken på drömbostaden 

var viktig, och samtliga 13 nämnde att drömhuset var stort, ofta var det villor i storleken av 

skyskrapor. De flesta barnen fyllde betydligt mer ivrigt i sidan med drömbostaden än sidan 

där barnen skulle beskriva sin egen bostad. Sin egen bostad beskrev barnen i högre 

utsträckning utifrån vad den var nära till, medan drömbostaden beskrevs utifrån vad den 

innehöll.  

  Workshopen med orden blev särskilt uppskattad av några av barnen, och dessa barn ville 

gärna fortsätta med samma uppgift även dagen efter att vi avslutat den. På förfrågan ställde 

jag mig skeptisk till ifall vi skulle göra precis samma sak en ytterligare gång. Då ställer ett av 

barnen frågan ifall de inte kan få göra samma sak men med rubrikerna Mitt Jordbro 

respektive Mitt drömjordbro. Detta är anmärkningsvärt eftersom det indikerar att barnen vid 

denna tidpunkt tydligt har förstått syftet med undersökningen och ställt sig i en position där de 

ser skillnad mellan det fysiska Jordbro samt ett annat, ett alternativ. När detta ställs mot att 

barnen de första dagarna knappast ville prata om Jordbro som plats kan man urskilja en tydlig 

utveckling. Det blev sammanlagt åtta barn som fyllde i arken som behandlade Jordbro. 

  Från denna del av undersökningen kan utläsas att det barnen tyckte var viktigt i ens närmiljö 

var framförallt närhet till skola och kompisar samt att barnen efterlyste ställen för aktiviteter. I 

många barns drömjordbro fanns diverse sportanläggningar och flera av barnen uttryckte en 

önskan om att det skulle ”hända mer saker” i området. Ingen av barnen nämnde trygghet i 

samband med beskrivningen av sitt drömjordbro, trots att det annars var ett återkommande 

begrepp i diskussioner. Framförallt var det sociala viktigt, att ha närhet till kompisar samt att 

det fanns ställen att mötas på. En aspekt som återkom i de flesta barnens beskrivningar var en 

önskan om fler nybyggda hus i området. Vilken form dessa nya byggnader skulle ha verkade 

ha mindre betydelse. 

  Workshopen med orden blev en viktig del av den designpedagogiska undersökningen, då det 

lyckades med sitt syfte att konkretisera och tydliggöra det undersökningen handlade om. 

Barnen kunde med hjälp av mig som pedagog och mina förutbestämda beskrivningar sätta ord 

på sina egna erfarenheter, när deras egen uppfinningsförmåga inte räckte till. Workshopen gav 

således redskap, i form av ord och begrepp, för barnen att diskutera Jordbro och design i det 

fortsatta arbetet. Vygotskij diskuterar begreppet fantasi:  
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Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans 
tidigare erfarenheter, eftersom dessa erfarenheter utgör det material som 
fantasikonstruktionerna byggs av. Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer 
material förfogar hennes fantasi över. Ett barns fantasi är fattigare än en vuxens människas, 
eftersom dess erfarenheter är mindre rika.58 

 
Workshopen blev en hjälp för barnens fantasi då de själva inte behövde hitta på de delar som 

deras drömhus skulle bestå av, utan kunde välja ur de element som min vuxna fantasi skapat. 

  Uppgiften att beskriva Jordbro ur ett designperspektiv samt att formulera sig kring ämnet 

menar jag låg inom barnens närmaste utvecklingszon, som förklarades närmare i kapitel 3. 

Workshopen med lapparna skapade en situation som gjorde det gällande att barnen kunde lösa 

stora delar av uppgiften (att beskriva Jordbro ur ett designperspektiv), men lånade i vissa faser 

kompetens från sin samarbetspartner, i detta fall mig och mina lappar med begrepp.59   

 

 

 
     Bild 13             Bild 14               Bild 15 

 
 

Workshop tre 
Den tredje workshopen var den mest omfattande vad gäller förberedelser och omfång i tid. På 

en karta av storleken 120x150 cm, tapetserad ovanpå masonitskiva, hade jag innan 

genomförandet av undersökningen byggt en modell av Jordbro med hjälp av träklossar sågade 

och sammanfogade till miniatyrer av husen, samt av vaddkulor och träpinnar som 

representerade träd och skog. När workshop nummer tre började var kartan itusågad och 

indelad i tjugo sektioner, och husen som hörde till respektive sektion låg var för sig i påsar. 

Tillsammans med barnen återuppbyggde vi modellen på plats på parkleken under tre dagar, 

och pratade om Jordbro under arbetets gång.  

  Barnen deltog ivrigt i arbetet med att bygga modellen. Alla ville vara med och bygga 

Jordbro. Under de dagar som modellen stod på plats var nästintill alla av barnen på parkleken 
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framme vid modellen och pekade ut var på kartan de bodde. De barn som förstod modellen 

bättre eller hade fått den förklarad för sig hjälpte de andra barnen att hitta ”sina” hus. Det 

egna huset och den egna gården var viktiga att peka ut, och barnen frågade ständigt om vilken 

gata som var vilken och var parkleken och andra för barnen bekanta byggnader låg på kartan. 

När modellen stod klar tog den sista delen av undersökningen vid, som var en ommöblering 

av husen och skogspartierna i Jordbro, även den i syfte att undersöka vad som hände med 

stadsbilden om man flyttade runt de olika elementen. 

  I diskussionerna återkom många av de saker som uppkom under workshop två och 

bekräftade på så sätt tidigare analyser. Vid ommöbleringen av Jordbro byggde barnen 

skyhöga hus av klossarna och diskussionen kom in på varför Jordbro skulle ha skyskrapor. 

Anledningen var bland annat att det skulle locka dit kändisar, som i sin tur skulle föra med sig 

att Jordbro blev mer populärt. Bland andra önskade barnen att popstjärnan Michael Jackson 

skulle flytta till Jordbro. Det spelade mindre roll att nämnda artist avlidit en tid innan det 

aktuella tillfället. Det viktigaste i ens närområde var emellertid att ha nära till kompisar, tåg 

och skola. Parkleken återkom flera gånger i samtalen, och två av barnen nämnde uttryckligen 

att parkleken var det enda fina som fanns i Jordbro.  

  Åsikterna om norra Jordbro gick isär. Vissa barn tyckte att man skulle blanda låga och höga 

hus medan andra menade att det då skulle bli ”konstigt”. Några av barnen visste inte ens att 

det fanns ett radhusområde i Jordbro, och det norra området fick även stå relativt orört under 

byggandet av modellen. 

  En återkommande åsikt var att det var ”synd” om de husen som på modellen låg lite avsides, 

och snabbt fick dessa hus sällskap av andra, som barnen flyttade dit från mer tätbefolkade 

områden. Ingen lade heller hus i områden där det sedan tidigare inte fanns några, trots att det 

fanns relativt gott om sådana ”tomma” områden i modellen. Även skogen rådde det delade 

meningar om. Jordbro har relativt mycket skog, såväl mindre skogspartier som större 

områden. Somliga av barnen ville ha mer skog, men önskan möttes av starka reaktioner från 

vissa andra som tyckte att man lika gärna kunde ta bort alltihop. Ett av barnen önskade sig 

belysning och kameror i alla träd i skogarna, samt en stationerad polis mitt i skogen. Barnet 

menade vidare att: ”om inte polisen och de där kamerorna var där, ta bort skogarna!” 

  Efter genomförda workshoppar utkristalliserades vissa aspekter som kunde ha gjorts på 

andra sätt.  Som en del av förberedelserna inför undersökningen var jag i Jordbro en hel dag i 

syfte att dokumentera området. Efter flera timmars fotograferande förstod jag emellertid att 

jag hela tiden haft ett perspektiv där jag fotograferade ”utifrån och in”, istället för som jag gav 

mig ut för att göra, fotografera Jordbro som ett led mot en förståelse av platsen utifrån ett 
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barnperspektiv. Det var en viktig insikt i hur svårt det kan vara att byta perspektiv. Därefter 

ändrade jag fokus och satte mig på de platser jag av erfarenhet vet att barn brukar sitta, och 

fotograferade därifrån och ”utåt”. På det konkreta planet har detta eventuellt ingen större 

betydelse, men insikten är viktig att komma ihåg som princip. Helst hade man delat ut en 

mängd kameror till informanterna i undersökningen och gett dem i uppgift att fotografera 

Jordbro såsom de själva såg det. 

 

 

 
Bild 16          Bild 17                 Bild 18 
 

 

4. RESULTAT OCH TOLKNING 
 

Workshop ett, två, tre! 
Om barn ska bli delaktiga i designprocesser av olika slag krävs att det tillreds plattformar för 

ändamålet som är anpassade efter barnens förutsättningar. Vygotskijs diskussion kring fantasi 

är viktig att komma ihåg i sammanhanget. Han menade, som tidigare nämnts, att de vuxnas 

erfarenhetsvärldar och därmed fantasi är rikare än barns.60 Ingen kan fantisera om ting som 

man inte har kännedom om, och i en designprocess där barn är medskapare behöver de hjälp 

av vuxna med fler erfarenheter. Hjälpen kan bestå i att sätta samman tidigare upplevelser till 

nya konstellationer, men också i skapandet av nya erfarenheter. Inspirations- och 

exempelbilder kan fungera som sådana. 

  Vid undersökningens början var relationen mellan pedagog och barn ny. Därav följde också 

att jag som pedagog inte var bekant med barnens kunskapsnivå. I samtliga tre workshoppar 

återkommer en tendens att lita till barnens fantasi i en något för hög grad. För att kunna 

formulera sina erfarenheter hade barnen inledningsvis eventuellt behövt få en bredare 

orientering, fler exempel samt större förkunskaper inom design. I överensstämmelse med 
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Vygotskij hade barnen då kunnat utnyttja sin egen förståelse och erfarenhet och samtidigt den 

mer avancerade och abstrakta kunskap som jag i form av en mer kompetent samarbetspartner 

hade introducerat.61 I workshop två rättades detta till något, men även i den sista delen av 

workshop tre hade barnen haft nytta av exempelvis inspirationsbilder från alternativa miljöer 

och stadslandskap, i syfte att bredda barnens erfarenhetsvärldar och som en inspiration till 

genomförandet av uppgiften. Risken fanns att jag lämnade barnen ”i sticket” när jag ställde 

frågor som låg utanför barnens kunskapsgräns och att de därmed tappade intresset för 

uppgiften något när de kände att den inte var anpassad för dem.  

 

 

 
Bild 19         Bild 20                 Bild 21 

 

 

Forskarens position 
Språket är en viktig del i pedagogrollen. Gång på gång under undersökningen använde jag 

begreppet ”park”, när jag menade ”grönområde”. Barnen däremot använde samma begrepp 

men som ett smeknamn för och en förkortning av Jordbro parklek, något som resulterade i ett 

antal smärre missförstånd. Samma sak gällde ordet ”sakna”, där jag använde det i 

bemärkelsen vara utan eller lida brist på. Under ett samtal med några av barnen där jag 

ställde frågan om det inte är något som barnen saknar i Jordbro såg barnen oförstående på mig 

och ett av dem svarade: ”nej, jag känner ingen som har dött”.  
  Trots en initial skepsis från barnens sida utvecklades snabbt ett ömsesidigt förtroende mellan 

mig och barnen, och barnen började vända sig till mig för att prata och diskutera. I processen 

att uppnå det förtroendet var det av vikt att jag själv är uppvuxen i Jordbro, vilket också var 

ett återkommande samtalsämne bland barnen. Undersökningen hade inte kunnat genomföras 

på samma sätt om jag inte hade varit bekant med området i så hög grad som jag är. Det var 

tillika betydelsefullt att jag delar liknande erfarenheter med barnen. 
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  Samtidigt ger min egen uppväxt i området mig, som redan nämnts, en långt mer subjektiv 

bild av området än vad jag hade haft annars. Perspektivet och bilden jag har av Jordbro utgår 

till stor del från det södra området. Detta blev tydligt efter fotograferandet av Jordbro då jag i 

mycket hade fokuserat på det södra området, kanske i en föreställning om att det är det södra 

området som är det ”riktiga” Jordbro.  

  Vidare är det viktigt att ha en vaksamhet kring ens sätt att tänka kring områden såsom 

Jordbro. Detta kan illustreras av att jag själv under en period i början av undersökningen inte 

såg på radhusområdet som ett problem som behövde åtgärdas. Istället tog jag för givet att det 

var i det Jordbro som domineras av flerfamiljshus, som förändringarna måste ske. Viktigt är 

att inte glömma bort att ”problemen” är båda områdena i lika hög grad, och att det är 

segregationen som behöver problematiseras, inte höghusområdet. 

 

Hemma i Jordbro 
Thackara menar att traditionell design fokuserar på form och struktur, och problem löses 

genom att brytas ner till mindre steg som sedan prioriteras och organiseras i listor. Han vänder 

sig mot denna syn på design: “This is a top-down, outside-in approach. It doesn’t work well 

because complex systems, especially human-centered ones, won’t sit still while we redesign 

them”.62  

  I sjuttiotalets forskning och samhällsdebatt lades ofta skulden för problem i 

miljonprogramsförorterna på själva arkitekturen. Den sades vara människofientlig och 

förtryckande i sig, och att arkitekturens döda strukturer påverkade människor till den grad att 

de blev passiviserade av dem.63 Samma syn på design som Thackara vänder sig mot lyser 

genom denna inställning, där lösningen i detta fall skulle vara en arkitekt som formade bort 

problemen. Undersökningen på parkleken visar emellertid att en stor del av barnen inte ser 

husen som ett problem, och att det i många fall finns en stolthet över sitt bostadsområde som 

bör tas på allvar. Viktigt är att diskutera bostadsområden med de boende, och att inte inta en 

position där man förutbestämt hur människor upplever sin närmiljö. Genom att väcka 

medvetenhet och genom att involvera människor i designprocesser kan designer och 

pedagoger istället i samråd med de boende diskutera eventuella problem och tillsammans 

utveckla sätt att finna lösningar.  

  Det uppfattade låga värdet på områden såsom Jordbro är subjektivt och skapat i relation till 

andra områden och andra människors uppfattningar och förutbestämda meningar. Ristilammi 
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diskuterar miljonprogramsförorterna och menar att när arkitekturen under sjuttiotalet laddades 

med problem skedde också en vridning i uppfattningen om vad som var ett vackert boende 

eller inte. De estetiska uttrycken för den tidigare versionen av det moderna samhället 

”förfulades” och följaktligen blev det att ”Rosengårds arkitektur uppfattades som ful när 

illusionen om den sociala välfärden brast”.64  

  Problemet är att det inte är de boende som alltid anser ovanstående, och det är de boende 

som borde formulera uppfattningarna om sitt område och dess utveckling. En människas 

självbild är påverkad av hennes närmiljö, och därför är en positiv upplevelse av det området 

viktig. Genom att involvera de boende i designprojekt kan man uppnå den känslan.  

 

 

 
Bild 22          Bild 23                Bild 24 

 

 

Jordbro, barn och participatory design 

I involverande designprojekt har förberedelserna en viktig funktion. Förkunskaper om 

deltagarnas kunnande inom de områden som behandlas och deras språkliga förutsättningar 

kan ha avgörande betydelse för utgången. Genomförandet måste anpassas efter deltagarnas 

förutsättningar, och detta gäller kanske framförallt i arbete med barn. 

  Undersökningen på parkleken hade inte gått att genomföra med enbart ord. Projektet hade 

fått en helt annan karaktär och innebörd om den exempelvis genomförts uteslutande med hjälp 

av intervjuer. Den aktiva och skapande delen gav de förutsättningar som behövdes för att 

barnen självmant anslöt sig och för att deras intresse väcktes. Vidare hade en intervjusituation 

kunnat skapa en ojämlikhet i att den intervjuade i etnografiska intervjuer lätt kan uppleva sig 

vara underlägsen den som intervjuar.65 Skulle en sådan situation uppstå, ser jag det som en 

direkt motsättning till det förhållningssätt som man vill uppnå inom participatory design.  

                                                             
64 Ibid., s 88 
65 Kullberg (1996/2004), s 123 
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  Deltagande i designprojekt kan mätas utifrån fyra kriterier. Designteoretikern Ramia Mazé 

formulerar dem: ”directness of interaction with the designers; length of involvement in the 

design process; scope of participation in the overall system being designed, and; degree of 

control over the design decisions”.66 

  I designprojekt blir naturligtvis ovanstående svårare att uppnå i samarbete med barn i 

jämförelse med vuxna, då vuxna som redan nämnts med hjälp av en större rikedom på 

erfarenheter även har en mer riklig fantasi. Barn saknar även stora delar av de referenser som 

vuxna har samlat genom sina erfarenheter.  

  Således behöver participatory design utvecklas för att på ett lyckat sätt kunna involvera barn, 

och denna utveckling blir enligt min mening möjlig om man korsar de tre fälten participatory 

design, etnografi samt designpedagogik. Ur en förståelse för barn och deras perspektiv som är 

möjlig att skapa genom etnografiska studier kan man med kunskaper om pedagogik och 

lärande utveckla sätt som hjälper barn att formulera och uttrycka upplevelser och önskemål. 

När barnen lyckats med detta kan de på ett meningsfullt sätt delta i designprocesser där de 

tillsammans med designer och designpedagoger kan medverka i samarbete. 

 

 

5. SLUTDISKUSSION 
 
Demokrati och barns delaktighet 
På Barnombudsmannens hemsida kan man läsa att barn och ungdomar ska ha rätt till 

inflytande över sina liv, inte bara i skolan och hemmet, utan även i exempelvis 

bostadsområdet.67 Barnkonventionen slår i artikel 12 fast att: 
 

 
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten 
att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller 
genom företrädare eller ett lämpligt organ (...).68 

 
Svart på vitt står det alltså att läsa att barn har rätt till delaktighet. Var ett barn växer upp, var 

hon går i skolan, vilka kamrater och vilka grannar hon har får effekter på så gott som alla 

områden i ett barns liv.69 Jordbro som visuell och social plats kommer således att ha betydelse 

                                                             
66 Mazé (2007), s 142 
67 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=3659 (2009-12-03) 
68 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6883 (2009-12-03) 
69 Andersson Brolin (1997), s 4 
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för hela det barnets liv som växer upp där. Och som redan nämnts har barn, i jämförelse med 

vuxna, långt mer begränsade möjligheter att förflytta sig utanför sin närmiljö och sitt 

bostadsområde.70 Det känns i det närmaste som en självklarhet att barn borde ha en naturlig 

plats i designprocessen inom projekt som rör deras närmiljö. 

  Inom skolan finns i teorin en medvetenhet om vikten av elevinflytande, och rätten till det är 

förankrad i skolans lagar och styrdokument. Dessvärre fungerar det dåligt i skolans vardag, 

enligt Skolverket behövde mer än varannan grund- och gymnasieskola som inspekterades 

mellan 2005 och 2008 förbättra elevernas möjlighet till inflytande. Behovet av förbättringar 

bedömdes som ”mycket stora”.71 Det är tydligt att sätt att arbeta involverande med barn 

behöver utvecklas, det räcker inte med de elevråd och andra liknande organ som finns idag. 

Undersökningen på parkleken syftar till att inom designfältet vara ett led i det arbetet. Den 

riktar sig mot en praktik som vill få fram det väsentliga och meningsfulla i och genom 

sammanhang där samarbete står i fokus. 

 

Deltagande, meningsskapande och lärande 
“Active learning happens when we participate in meaningful projects than engage the real 

world”, skriver således Thackara som redan nämnts.72 Att delta i designprocesser som 

resulterar i förändringar i barns närmiljö ger barn således inte enbart meningsfull design utan 

skapar också ett aktivt lärande. Design och pedagogik samverkar i projekt som resulterar i 

fungerande och meningsfulla system och produkter. Det är ett givande samarbete där såväl 

barn, designer och samhälle står på den vinnande sidan. 
  Bostadsområdet och närmiljön är själva ramen för barns och ungdomars uppväxtvillkor.73  

Ristilammi skriver:  

 
Rätten att vara precis samma människa var man än bor kan tyckas självklar, ändå är 
stigmatiseringsprocessen så stark att det nästan är omöjligt att stå emot. Människors 
självbild bestäms ju i stor utsträckning av ens omgivning och om omgivningen hela tiden 
förhåller sig negativ blir det mycket svårt att upprätthålla en positiv självbild.74  
 

Därför är det angeläget att barn får vara delaktiga i formandet av sin närmiljö och att det 

strävas efter att skapa en känsla av stolthet för det område man kommer ifrån. De flesta vuxna 

i Jordbro är inflyttade medborgare som har vuxit upp någon annanstans. I relativt nya 

                                                             
70 Ibid. 
71 Thornhag, Helene (2008) Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan, Stockholm: 
Rädda Barnen, s 9 
72 Thackara (2005), s 148 
73 Andersson Brolin (1997), s 4 
74 Ristilammi (1994/1999), s 128 
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områden såsom Jordbro finns heller ingen given tradition av generation efter generation som 

bor på samma ställe.75 Identitet och en egen historia blir således något som man själv måste 

bygga, och att få delta i utformningen av sin miljö kan ge en känsla av att ha rötter.  

  Under våren 2009 blev det, som nämnts, klart att Jordbro parklek hade tilldelats pengar för 

att få till stånd en konstnärlig utsmyckning i anslutning till parkleken. Projektledaren för 

konstprojektet har välkomnat min undersökning på parkleken som en del i processen mot 

utformandet av den konstnärliga utsmyckningen. Barnen på parkleken kommer följaktligen 

bli delaktiga i ett arbete som kommer att resultera i en förändring av deras närmiljö. De 

sammanställda resultaten från workshop två kommer att ha en praktisk och konkret funktion 

då dessa kommer att lämnas som underlag till den konstnär som kommer att gestalta den 

konstnärliga utsmyckningen. 

 

 

 
Bild 25          Bild 26                 Bild 27 

 

 
Att faktiskt involvera barn 
Ovannämnda konstprojekt har som utgångspunkt en idé om att via konst skapa stolthet hos de 

boende över sitt närområde och dess offentliga rum. Den känslan vill projektledarna för 

utsmyckningsuppdraget mana fram genom att barnen i vars närhet verket kommer att finnas 

själva medverkar i processen mot det. Jag tror att de är något viktigt på spåren. 

  Som redan nämnts uttryckte flera av barnen i undersökningen att parkleken var det enda fina 

som fanns i Jordbro. Påpekandet är intressant. Parkleken är den enda kommunala 

fritidsverksamheten som riktar sig till barn i Jordbro som är gratis för barnen att delta i. 

Verksamheten arbetar uttryckligen mycket med delaktighet och inflytande, och kanske är det 

så att de har lyckats med att se på sitt arbete utifrån ett barnperspektiv? Frågan måste då 

ställas: kan samma känsla skapas för området som helhet om barn (och övriga medborgare) 

                                                             
75 Schramm (1996), s 124 
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får medverka i större omfattning i att bestämma utformningen av den visuella och sociala 

arena som är Jordbro?  

  Barnen ville uttryckligen göra området mer attraktivt för kändisar i syfte att höja dess status, 

vilket kan ställas mot att ingen exempelvis ville riva området och bygga nytt. Istället för att 

ändra på området för sin egen skull ville barnen göra det för någon annan. Barnen ser således 

på sitt bostadsområde ur någon annans perspektiv. Genom en involverande syn på design kan 

designer skapa ett nytt förhållningssätt mellan människor och deras bostadsområde samt 

generera en känsla av att området tillhör dem som bor där. En ny relation skulle kunna formas 

som fokuserade på den egna upplevelsen av närmiljön, och i förlängningen tog bort fokus från 

ett områdes dåliga rykte. Designprojekt skulle kunna ge folk en röst som vanligtvis inte hörs. 

Till exempel de människor som vistas på parkleken.  

  Sveriges regering har förbundit sig att följa barnkonventionen, och således fastslagit att barn 

har rätt att få sina röster hörda i alla frågor som rör dem. Designer har alla möjligheter att 

involvera barn i projekt som rör barn och frågan om att involvera dem i designprocesser är 

aktuell idag på många håll. Det finns ett kulturpolitiskt intresse för dessa frågor, men ändå 

saknas ett engagemang som faktiskt leder till förändring. Designprojekt som har som 

ambition att se på verkligheten ur ett barnperspektiv får inte bli tomma ord och fina fasader, 

och styrandemål i dokument måste bli mer än ord. Undersökningen visar att det finns metoder 

för att involvera och engagera barn och andra mer tysta röster. Använd dem.  
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