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”Det skulle vara kul att ta några av våra idéer, och att kunna komma 
tillbaka senare och se att åh, det har vi varit med och byggt!”

Eleverna på Kirsebergsskolan har en mängd förslag och idéer 
kring hur Sege park skulle kunna se ut i framtiden! 
I denna idébank kan du som tjänsteman ta del av elevernas tankar. 
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Framtidsspaning i Sege Park
- berättelsen om Sarah och Omar

En tidig vårdag med blommande körsbärsträd och frisk kyla i luften gick eleverna på Kirsebergsskolan på framtidsspaning 
i Sege park. Genom en pedagogisk berättelse utforskade eleverna parken utifrån olika funktioner. Inom Urban X 
användes en berättelse om de två barnen Sarah och Omar som bor i Sege park år 2020. Lärarna läste berättelsen 
för eleverna medan de gick runt i parken i mindre grupper, samt ledde diskussioner kring frågorna. Alla elever 
fick också en frågekarta att fylla i individuellt.

Frågekartan behandlade följande frågor:

Här och nu:
• Vad kan man göra på den här platsen här och nu? (år 2012)

Framtiden:
• Vad skulle Sarah och Omar vilja använda den här platsen till? (år 2020)
• Vad tror ni att Omar och Sarahs föräldrar skulle vilja ha den här platsen till?
• Vad skulle Omar och Sarahs småsyskon kunna leka med här? Är det en säker plats för dem?
• Vad tror ni att mormor Maryam skulle vilja ha på den här platsen?

I framtidsspaningen tar barnen först ställning till området som det ser ut idag i ”Här och nu”. I de efterföljande 
kategorierna med Sarah, Omar och föräldrarna, ser de både på de existerande kvaliteterna och kopplar samman 
dem med önskningar och möjligheter för framtidens Sege park. 

Nedan presenteras det samlade resultaten från framtidsspaningen, där förslag som föregånger upprepade gånger 
visas som understrukna versaler. Förslagen är grupperade under olika rubriker, baserade på funktioner. Vissa av 
förslagen passar in under flera rubriker men vi har valt den vi tyckte passade bäst. En del av svaren kan tydligt 
kopplas till den pedagogiska berättelsen om Sarah och Omar. Därför presenteras både berättelsen och resultatet 
på följande sidor. 

Barn är experter på sin egen generation
Barn nämner ofta saker som de redan kan se i området, exempelvis bänkar, lyktstolpar, blommor, med mera. 
Ofta säger barnen att det behövs mer av något eller att det kan stå någon annanstans och därmed förändra 
området. Ofta nämner barnen först sådant som deras föräldrar eller andra vuxna har sagt eller pratat om. 
Därnäst brukar barnen tänka på saker de har sett på andra platser i sitt närområde, i stan eller eventuellt någon 
annanstans. Barnens idéer behöver inte vara nya, de kan också vara en kombination av kända idéer, exempelvis 
bänkar placerade på ett nytt sätt eller ett område med aktiviteter för både barn och vuxna.

I övningen med framtidsspaningen sätter sig barn in i andra åldersgruppers perspektiv när de tänker på vilka 
behov föräldrar, mormor och mindre syskon har. Barnens svar avspeglar deras syn på världen och deras föreställning 
om vad en gammal dam behöver stämmer därför inte nödvändigtvis överens med den gamla damens verkliga 
behov. Barnen är experter på sin egen generation. Övningen med framtidsspaningen berättar för barnen att 
området har många olika användare och att behoven ändrar sig i loppet av ens liv. Den kan även ge värdefull 
information om hur barnen upplever andra generationers behov. 
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Vad ska hända med den här grönaxeln 
i det framtida Sege park? Eleverna har 
massor av förslag på vilka funktioner som 
kan finnas på en mötesplats för alla åldrar! 

Efter en lång och fin sommardag i parken 
kanske man vill ta med hela familjen ut på 
grillutflykt. Hur skapar man en plats där 
många familjer kan vistas tillsammans? 

Här står det två skrangliga fotbollsmål med trasiga nät. 
I elevernas vision för framtiden är dessa utbytta mot 
en konstgräsplan med läktare och strålkastare, och en 
liten fotbollsplan bredvid för de minsta barnen. 

Vid den lilla dammen skulle man kunna passa småsyskonen, 
men var är alla djuren som skulle finnas här?

Fokusområden för framtidsspaningen
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Fokusområde grönaxel
Utdrag ur berättelsen 

Sarah och Omar har sommarlov. Det är slutet på juli år 
2020 och en solig och varm dag. Sarah är 12 år 
och Omar 10 år och de bor i en lägenhet på Sege park. 
I huset mittemot bor deras mormor och just den här 
dagen har de lovat sina föräldrar att ta mormor ut på 
en promenad i den friska luften. På eftermiddagen 
går Omar och Sarah bort till mormors hus och ringer 
på. Hon vet att de ska komma och har redan tagit på 
skorna. Mormor Maryam har fått svaga ben på ålderns 
höst och orkar inte gå så långt, de tar en liten tur på 
grönområdet utanför mormors hus.

Framtidsfrågor
• Vad fi nns det att göra utanför huset för Sarah, Omar 
och mormor Maryam?
• Vad fi nns det att titta på?
• Finns det nånstans att sitta och vila när mormor 
börjar bli trött?
• Finns det andra människor som använder platsen 
utanför husen? Vem är de? Vad gör de?

”Här och nu” -frågor
• Hur ser det ut här nu, 2012?
• Vad tycker ni att man kan använda platsen till nu?
• Är det nån som använder platsen just nu? Vad gör de?• Är det nån som använder platsen just nu? Vad gör de?

• Vad skulle man behöva göra för att den här platsen 
skulle bli trevligare för Sarah, Omar och deras mormor 
Maryam?

Efter ett tag känner mormor Maryam för att gå hem 
och vila lite så Sarah och Omar följer henne hem. Sen 
vill de gå och köpa glass, de har nämligen fått pengar till 
glass av sin mamma som tack för att de tog mormor på 
promenad, och nu tänker de leta upp närmsta ställe som 
säljer glass. När Sarah och Omar har köpt sin glass så 
vill de hitta en bänk i solen där de kan sitta och äta den.

Framtidsfrågor
• Var köper Omar och Sarah sin glass? Hur långt är det 
dit? Hur långt orkar de gå för att köpa glassen?
• Var hittar Omar och Sarah en bra bänk i solen?
• Händer det nåt roligt runt omkring bänken som de 
kan titta på?
• Vad ser Sarah och Omar runt omkring sig?

”Här och nu” -frågor
• Hur långt är det i nuläget till närmsta affär?
• Hur många gator (ungefär) måste man gå över i nulä-
get om man är på Sege park och vill äta glass?
• Finns det några bra bänkar att sitta på i nuläget?
• Sätt dig på närmsta bänk. Vad ser du runt omkring dig?
• Vad skulle man behöva göra för att den här platsen 
skulle bli trevligare att vara på för Sarah och Omar?

1
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Förslag för grönaxeln
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Fokusområde parkdel med fotbollsplan

Utdrag ur berättelsen 

Efter att de ätit upp sina glassar känner Sarah och Omar för att spela fotboll. De ringer på hos 
några kompisar som bor ett par hus bort och sen letar de upp en bra plats att spela på.

Framtidsfrågor
• Vart går Omar och Sarah för att spela fotboll?
• Behöver de gå långt för att hitta ett bra ställe att spela på?
• Varför går de just hit?

”Här och nu” -frågor
• Vad finns det för platser att spela fotboll på i nuläget?

2
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Förslag för parkdel med fotbollsplan 
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Fokusområde dammen 

Utdrag ur berättelsen 
När de spelat klart går kompisarna hem och Omar och Sarah kommer på att de ju visst lovat att passa sina 
småsyskon en stund. De går för att leta reda på dem och hittar dem tillsammans med föräldrarna på familjens 
odlingslott, som också ligger i området. Föräldrarna håller just på att plocka lite grönsaker till middagen och 
småsyskonen, som bara är 2 och 3 år gamla, hjälper till så gott de kan. Småsyskonen tycker mycket om att titta 
på djuren som finns i parken och Sarah och Omar går därför med dem till dammen för att se om de hittar några 
roliga djur.

Framtidsfrågor
• Vad ser de för djur vid dammen?
• Vilka djur såg eller hörde de på vägen hit?
• Vad är det som gör att djuren trivs så bra här?

”Här och nu” -frågor
• Hur ser dammen ut i nuläget?
• Är dammen en trevlig plats i nuläget? Varför/ varför inte?
• Vad ser eller hör ni för djur om ni står alldeles tysta en liten stund?

3
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Förslag för området kring dammen
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Fokusområde park som mötesplats

Utdrag ur berättelsen 

På kvällen ska hela familjen grilla och Sarah och Omars föräldrar har packat en stor väska full med mat. Omar 
och Sarah springer i förväg för att hitta en bra plats att sitta på och föräldrarna, småsyskonen och mormor 
Maryam kommer traskande efter dem.

PLATS 5
Framtidsfrågor
• Var hittar Omar och Sarah en bra plats att grilla på? Varför är just den platsen bra?
• Finns det flera olika platser som passar för grillning eller picknick?
• Är det fler familjer som har picknick eller grillar i närheten?

”Här och nu” -frågor
• Hur ser den här platsen ut i nuläget?
• Vad tänker ni att den här platsen används till i nuläget?
• Vad skulle man kunna göra med den här platsen för att Sarah, Omar och deras familj 
skulle vilja ha picknick här?

4
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Förslag för park som mötesplats

    


o 


o 
o 
o 
o 





o 
o 
o 
o 
o 



o 
o 







o 



o 
o 
o 
o 







o 


o 
o 




o 








o 
o 
o 


o 


o 
o 


o 
o 
o 





o 

o 




o 







o 



o 
o 






o 




o 
o 
o 
o 





o 
o 


o 


o 










o 
o 









o 


o 


o 



o 



o 


o 
o 


o 








o 


o 
o 
o 





16

Modeller över Sege park

Workshop med stadsutveckling i fokus

Vilka funktioner vill du att det ska finnas i ett bostadsområde? I denna workshop arbetade eleverna med 
modeller på bakgrund av deras observationer i det nuvarande Sege park, deras besök i Västra hamnen 
och uppgifterna i klassrummet. Målet med modellbyggandet var att barnen i grupper skulle utveckla förslag 
till utvalda områden i Sege park. 

Två grupper arbetade med vardera område, vilket gav olika lösningsförslag. Genom sina modeller visar eleverna 
upp en mångfald av kreativa idéer för hur en levande ny stadsdel kan utformas. 

Eleverna fokuserade på tre delområden i Sege park:

Innergårdar – Här har eleverna arbetat med täta sociala rum i nära anslutning till bostäder, och handskats 
med begrepp som grannförhållande och privat/gemensamt. 

Grönaxel – Ett offentligt, stort och öppet område mellan de byggnadsskyddade husen. Karaktären på grönax-
eln önskas bevaras.

Park – Parkdelen består av öppna gräsarealer och bokträd i ena kanten av området. Har kan man få en känsla 
av vild natur och skog och här finns även en damm.  

Deltagande elever:

Eleverna i klass 5 på Kirsebergsskolan som under våren 2012 arbetat med att ta fram förslag på utveckling 
av utomhusmiljön i Sege park är:

Modell  1, innergårdar: Adam Alfayad, Sebastian Larsson, Joel Berglund, Ahmedin Fejzic, Kotchaporn Malekzadeh
Modell  2, innergårdar: Adriana Karlsson, Wiktoria Wielgus, Ebba Bota, Caroline Keisala, Yasmine Mahmood
Modell  3, grönaxel: Aleksandra Pawlikowska, Isabel Pålsson, Isabella Joines, Joseph Nuaman, Emil Sandberg
Modell  4, grönaxel: Leyla Gümüs, Ella Karpinski, Radouane Atteib, Yousuf  Razzaq 
Modell  5, park: Aland Karim Mohammed, Nicola Matejic, Jonathan Lindgren, Rasmus Ivarsson, Sixten Henning 
Hagenblad, Nikolas Lenart
Modell  6, park: Ilvana Ibrahimovic, Era Shabani, Raghad Yahya 
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Förslag för innergård

Modell 1
Barnen som gjorde den här modellen tyckte att det var viktigt att det finns mycket att göra för barn nära där 
man bor. De har skapat ett bilfritt område som är säkert för små barn, med buskar som ringar in lekplatsen.

Olika grillplatser (i vitt), både för dem som vill 
umgås och vara mer sociala (till höger i bilden) 
och för dem som vill sitta mer avskilt (till vänster 
i bilden). Lugn plats med mycket grönska.

Klätterställning.

Multisportarena.
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Odlingsyta nära bostaden.

Fontän som man kan dricka 
ur och som också är fin. 

Rugbyplan.

Klätterställning som ser ut som en orm 
- både konstverk och lek.

Sittplatser mellan husen istället 
för en väg.
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Modell 2
De här innergårdarna är tänkta att nyttjas gemensamt och har en tydlig funktionsuppdelning. Den högra delen är 
lummigt grön och lugn och har en lekplats för mindre barn. Den andra delen är mer aktiv, med mötesplatser och 
spel för större barn och vuxna. Barnen som gjorde modellen ville att ytan ska kunna användas av olika åldrar och 
passa för olika aktiviteter. Platsen präglas av mycket grönska i form av träd, buskar, gräs och odling på taken. 

Stort spel (fia med knuff), 
med stora spelpjäser.

Konstnärlig bänk.

Cykelställ med tak.

Fontän och damm med ankor.
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Skog med fruktträd

Grillplats, både privat och gemensam: 
sittplatserna är privata men grillen 
gemensam så att man kan stå och prata 
med sina grannar där – skapa möten.

Lekplats för mindre barn, gungor, 
en bro att klättra över.

Fontän som också är sittplats, vattnet rinner längs 
hörnen. Funktioner: både estetiskt och användbart. 
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Modellerna visar att barnen har blivit medvetna om vilka funktioner de gärna vill ha på en innergård. Fokus 
ligger på mötesplatser för olika åldrar och trygga lekplatser för mindre barn. I båda modellerna har barnen 
arbetat med en tydlig funktionsuppdelning. I modell 2 är det en mycket geometriskt ordnad design, medan 
formen i modell 1 verkar friare i sitt uttryck. 

Båda grupper har arbetat med olika grader av aktivitetet med klätterställning, gungor, bänkar och gröna ytor för 
avslappning. På den ena modellen finns en rugby-bana, vilket kan vara svårt i anslutning till en innergårdsmiljö, 
men huvudfokus ligger på realiserbara aktiviteter och rugby kan översättas till andra sportsgrenar. 

Båda modeller visar ett bilfritt område. Det ska vara tryggt för barn att färdas i området omkring innergårdarna. 
Den ena gruppen har valt att ha kvar vägen som går mellan husen men omvandlat den till en cykelväg. Den 
andra gruppen har tagit bort vägen och istället placerat ut sittplatser mellan husen. Genomgångsområdet blir 
därmed till ett möjligt uppehållsrum och en mötesplats för grannar. 

Eleverna i de båda grupperna har arbetat med privata versus gemensamma ytor. De har tänkt in flexibilitet och 
skapat olika valmöjligheter. Exempelvis kan man i modell 1 välja en gemensam grillplats eller en mindre grillplats 
som är avskärmad och privat. I modell 2 har eleverna byggt en gemensam grill som är kringgärdad av sittplatser 
som är avskärmade från varandra. På så sätt får man en privat plats medan man äter och kan ändå umgås med 
sina grannar över grillen. 

Innergårdarna på de två modellerna präglas av grönska och odling. På modell 1 finns en odlingsyta som är lite 
avskild men ändå nära bostadshusen. I modell 2 utnyttjas takytan på nya omkringliggande byggnader för odling, 
medan fruktträd och buskar skapar en grön oas på gården. Båda modeller visar inslag av vatten, som är vackert 
och skapar lugn och även har en praktisk funktion i modell 1 i form av en dricksfontän. 

Barnen ger i båda grupperna uttryck för en önskan om estetiskt tilltalande innergårdar och de kopplar gärna 
samman funktion och estetik. Exempel är en klätterställning som ser ut som en stor orm i modell 1 eller en 
fontän som både är fin och kan användas som sittplats eftersom vattnet bara rinner längs hörnen, i modell 2. 
Genom att utforma bänkarna vid grillplatserna som olika maträtter (hamburgare, varmkorv) i modell 2 leker 
eleverna med form och uttryck. 

Eleverna använde många olika färger i sina modeller. Generellt är barn inte rädda för färger. De önskar gärna 
fler färger i staden, som de ofta upplever som grå. Det gröna i modellerna illustrerar natur, men i installationerna 
har barnen ofta kombinerat många olika färger. Färgerna signalerar en öppenhet – här får du leka och uppleva. 
De har dock tydligt valt mer enfärgade designer på utvalda platser, exempelvis på en sammanhängande stig runt 
en lekplats eller på gungställningar. Det visar på en stark medvetenhet om färgers påverkan och effekt. 

Mötesplatser skapas i de båda modellerna genom att olika aktiviteter placeras jämte varandra. Bänkar 
och grillplatser har placerats nära en lekplats för yngre barn i modell 1. Stora spel som “fia med knuff ” 
och schack i modell 2 kan användas av både barn och vuxna. 

Analys av elevernas förslag för innergård

”Om man har små barn och sitter och grillar, vill man kunna släppa iväg barnet utan att vakta. 
Om man spelar schack och koncentrerar sig är det inte så trevligt att det kommer bilar och stör. 
Det ska inte vara mycket avgaser, det är inte så bra att andas in. Det kan också vara miljövänligt 
att inte ha mycket bilar.”

Elevtankar om bilfria innergårdar 
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Förslag för grönaxel 

Modell 3
Den här modellen visar en mötesplats för olika åldrar: små barn, äldre barn, vuxna, äldre vuxna. Barnen som 
gjort modellen har skapat en plats för avkoppling, promenader och lugn lek i vackra omgivningar. 
Det finns många bänkar, sittplatser, en växttunnel, blomrabatter med blommor planterade i mönster (som en 
stor blomma) och gångarna mellan gräsytorna har olika färger. 

Offentlig toalett.

Labyrint av formklippta buskar för 
små barn. Större barn och vuxna 
ska kunna se över buskarna.

Stort schackspel och boulebana 
– mötesplats för unga och äldre.
Mångfärgad stig. 

Fontän med lampor i olika 
färger på botten. Förvandlas 
till en skridskobana på vintern. 
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Denna modell ger uttryck för liknande funktioner som vi hittar i modell 3: mötesplats för olika åldrar, fokus 
på lugna aktiviter samt stor tyngdvikt på estetiska utformningar. En cykelpool med lånecyklar för de boende är 
tänkt att leda till att fler människor använder och får tillgång till Sege park. Här finns ett stort fia med knuff, 
papperskorgar, en offentlig toalett och bänkar med utsikt över blomrabatter. 

Modell 4

En bro över en liten damm.

Offentlig toalett.
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Klätterställning för mindre barn.

Cykelpool med lånecyklar för de boende 
i området.

En hög bänk som både är konst och användbar. Föräldrar kan 
sitta där och titta på sina barn när de leker, ger bra överblick.
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Analys av elevernas förslag för grönaxel

”På vissa ställen finns mycket lampor, så man kan göra samma sak på kvällen som på dagen. 
Om jag hade bott där, varit vuxen och kommit från jobbet och det finns ljus vid fontänen 
skulle jag sitta och ta det lugnt, läsa en bok eller så.” 

Elevtankar om vad man kan göra på det här området på kvällen när det är mörkt

Båda modellerna visar mötesplatser för olika åldrar i vackra och rofyllda miljöer, med inslag av vatten, en liten 
bro, lampor, blommor och fina stigar. Med modellerna har eleverna velat skapa en speciell stämning som bjuder 
in till lugna aktiviteter, som att ta promenader och hitta små fina platser där man kan sitta ner och titta på blommor. 

Båda grupperna har skapat lekutrymmen för små barn i nära anslutning till aktiviteter för äldre barn och vuxna. 
På så sätt kan man lätt passa de mindre barnen samtidigt som man själv kan roa sig. Exempel på platser som 
bjuder in till aktivitet är stora spel och boulebana till barn och vuxna, klätterställning och en labyrint av klippta 
buskar till små barn, där äldre barn och vuxna kan kika över kanten och enkelt hitta sina barn. 

Stor tonvikt har lagts på den estetiska utformningen av platsen. Som exempel kan vi se en växttunnel, en fontän 
med färgglada lampor på botten, rabatter med blommor i fina mönster, stor svensk flagga. Precis som i modellerna 
för innergårdarna har eleverna kombinerat funktion och estetik, exempelvis i form av en hög bänk i modell 3 
som både är en funktionell bänk och ett konstverk. Fontänen i modell 4 förvandlas till en skridskobana på vintern. 

Eleverna har använt färger väldigt medvetet i modellerna. I modell 4 har gångarna starka färgmönster och fon-
tänen har färgade lampor. Resten av modellen har mer restriktiv användning färger. I modell 3 har klätterställ-
ningen och staketpinnarna i bron många olika färger medan resten av området har en mer restriktiv färgskala, 
där variationen består i naturliga färger i blomrabatterna. 

I modell 4 har eleverna tänkt in praktiska behov som offentliga toaletter och papperskorgar. En cykelpool med 
lånecyklar för de boende är tänkt att leda till att fler människor använder och får tillgång till Sege park. Alla som 
bor i området ska kunna låna en cykel gratis, vilket var en viktig aspekt för den här gruppen. Det ska vara möjligt 
att utforska området även om man inte själv har råd att köpa en cykel.  
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Barnen som byggt denna modell har skapat en väldigt aktiv plats för olika typer av sport och fysisk aktivitet. 
Förutom sport har barnen även skapat mötesplatser i form av en grillplats och en öppen scén. Platsen är tänkt 
att ha något för alla åldrar. Barnen har även tänkt in praktiska funktioner som offentlig toalett och en kiosk. 
Här finns träd och grönska, kiosk, scén utan tak, lekplats med bänkar bredvid och gungor. 

Modell 5 

Inhägnad konstgräsplan 
med strålkastare 
och läktare med tak.

Grillplats med bänkar 
bredvid utegymmet. 

Förslag för park
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Offentlig toalett.

Gunga med plats för flera barn.

Parkourbana.

 Klättervägg.

Skateboardramp.
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Modell 6
Den här modellen visar en öppen plats för lek och rekreation, där aktiviteter för mindre barn ges stort utrymme. 
Genom att placera olika funktioner nära varandra har eleverna som byggt denna modell velat skapa en mötesplats 
för olika åldrar. Lampor lyser upp parken så att den kan användas även när det är mörkt ute. 

Kiosk där man kan köpa 
dricka och glass och även 
låna leksaker och spel.

Stor grill.
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Fontän.

Gunga med plats för många barn, sandlåda 
och studsmatta som är inbyggd i marken.

Fotbollsplan med nya mål.
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Analys av elevernas förslag för parken

De båda modellerna för parken har både likheter med varandra och en hel del skillnader. Det som är framför allt 
är gemensamt för dem är att det finns ett utbud av olika aktiviteter, som är tänkta att passa människor med olika 
intressen och åldrar, så att det blir en bra mötesplats för alla. Medan modell 5 visar en väldigt aktiv och sportig 
park ligger fokus för modell 6 även på rekreation och estetik, med mer öppna ytor och en hög fontän.  

Båda grupperna har med en fotbollsplan, vilket kan förklaras av att det redan nu finns en fotbollsplan på platsen, 
i form av två något nedgångna fotbollsmål. Medan eleverna som arbetat med modell 6 har nöjt sig med att rusta 
upp målen i sin modell har eleverna i modell 6 tagit steget betydligt längre. Mycket energi har lagts på den inhägnade 
fotbollsbanan av konstgräs som har läktare under tak och stora strålkastare. Fotbollsplanen är designad för att 
motstå slitage genom hård användning, samt att fungera i alla väder, både för spelare, som slipper sörjiga gräsmattor vid 
regn, och för publiken som sitter under tak. Barnen visar med sin modell att de vill kunna använda parken även 
när det är mörkt, genom att det finns strålkastare som lyser upp fotbollsplanen. Eleverna som tagit fram modell 
6 har också tänkt på detta och har därför placerat ut belysning runt parken. 

Många av de funktioner som finns i modell 5 innebär ganska krävande fysiska aktiviteter, såsom skateboardramp, 
parkourbana, klättervägg och gym, och passar därför inte till alla. Dock har gruppen som arbetat med denna 
modell även tagit med en lekplats för mindre barn. Gemensamt för de båda grupperna är att de byggt stora 
gungor som rymmer flera barn samtidigt. Gemensam lek uppmuntras därmed och gungan blir en mötesplats för 
de mindre barnen. I modell 5 finns det i närheten av gungan en öppen scén, där det är tänkt att man ska kunna 
hålla konserter och spela teater. I modell 6 står gungan bredvid en sandlåda och en studsmatta som är inbyggd 
i marken. De små barnen ges här mer lekutrymme, medan det inte finns så många aktiviteter för äldre barn, 
förutom att spela fotboll. 

Båda grupper som arbetat med parken har tänkt in praktiska funktioner i sina modeller. I modell 5 finns en 
offentlig toalett och en kiosk, där man bland annat kan köpa dricka om man blir törstig efter fotbollsspelandet. 
I modell 6 har eleverna gjort en kiosk där man förutom att köpa glass även kan låna låna leksaker och spel. Detta 
visar att barnen gärna vill kunna fortsätta sitt spel eller sin lek utan att behöva gå utanför området eller hem. Det tyder 
även på att det inte är så viktigt för barnen att själva äga leksaker, så länge de de har tillgång till att använda dem. 

En grill att samlas kring finns i båda modellerna. Detta kan kopplas till att en av situationerna i den pedagogiska 
berättelsen som användes i framtidsspaningen, var en grillkväll med familjen i den här delen av parken. 

Färger har använts restriktivt av de båda grupperna, förutom för vissa detaljer, som bänkar och parkourbana 
i modell 5. 

”Att det finns många olika roliga saker att göra, sport, spela spel, grilla, ha cykeltävling.”

            Elevtankar om vad som kan locka kompisar i andra stadsdelar att komma hit.
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Sammanfattning av elevernas idéer 

Eleverna har fokuserat mycket på att det ska finnas något att göra i Sege park för alla olika åldrar. Det var viktigt 
för eleverna att olika aktivitetsnivåer ryms på samma plats så att man kan använda ytorna oavsett om man ville 
spela fotboll eller sitta och ta det lugnt. Här har vi sammanfattat och grupperat barnens tankar och önskningar 
för Sege parks utveckling, utifrån aspekterna: sociala funktioner, djur och natur, estetik och funktion, praktiska 
behov, ljus och vatten.

Människor i rörelse
De sociala faktorerna väger tungt bland barnens idéer. 
Alla elevgrupper har fokuserat på att det ska finnas något 
att göra i Sege park för alla människor, och att aktiviteter 
för olika åldrar ska finnas vid sidan av varandra. Barnen har 
gett uttryck för att de vill att många människor ska använda 
utomhusytorna i Sege park i framtiden. Många människor 
i rörelse ses som något positivt. Ett sätt att tillvarata barnens 
tankar för Sege park är att utforma de gemensamma ytorna 
på så sätt att aktiviteter för olika åldrar kan rymmas på 
samma plats, så att föräldrar och barn kan syssla med varsin 
aktivitet men ändå ha lite koll på varandra. 

Mata ankor och klättra i träd
Elevernas modeller visar traditionell stadsnatur och dess 
funktioner: mata ankor, titta på fåglar, mata fiskar, klättra 
i träd. Flera har också tänkt på odling och att man kan äta 
av naturen, till exempel genom att ha fruktträd. Barnen ger 
uttryck för en önskan av interaktivitet med närliggande natur 
och djurliv. Ett sätt att arbeta vidare med detta och samtidigt 
bemöta barnens önskan om mötesplatser för flera generationer 
kan vara att satsa på att organisera trädklättringsaktiviteter för 
barn och vuxna, skapa fiskemöjligheter i dammen, sätta upp 
fågelholkar tillsammans med boende i området, anordna 
aktiviteter för att undersöka vattenlivet och dess djur, etc. 

Barnens intresse för odling kan tillvaratas genom att låta 
barnen få ha egna trädgårdar som de ansvarar för, med 
handledning av någon vuxen. Genom odlingsprojekt kan 
invånarna i Sege park dras in i driften av området. Gemensamma 
trädgårdar kan kombineras med egna odlingslotter för 
pensionärer och andra personer som kan tänkas använda 
området mycket på dagtid. Till odlingen kan man koppla 
aktiviteter som leder till ökade möten mellan barn och äldre. 

Sociala funktioner

Djur och natur
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Färgrikt och flerfunktionellt
Det är viktigt för barnen att det är vackert, de tycker om 
färger och har andra önskningar till färgval än vuxna. 
Barnen har använt färger målinriktat, exempelvis i mönstret 
i trädgårdsgångar, lampor i fontäner, klätterställningar, etc. 
Eleverna kombinerar gärna estetik och funktion, exempelvis 
i klätterställningar, dricksfontäner och bänkar. Eleverna är 
även medvetna om flerfunktionalitet, att en fontän till exempel 
kan bli skridskobana på vintern. 

Dricksfontäner och kretslopp
Många av barnen gav uttryck för behovet av att ha dricksvatten 
lätt tillgängligt, exempelvis genom en dricksfontän. Ett 
synliggörande av dricksvatten i utemiljöer skulle kunna 
kopplas till pedagogik kring vattenfrågor och ekologisk 
hållbarhet på ett naturligt sätt. Detta kan man göra genom 
att visualisera vattnets kretslopp i närmiljön och ha det som 
ett genomgående tema i området. 

Kvällsbelysning med solenergi
Ett önskemål som många barn och unga har, speciellt i den 
mörka skandinaviska vintern, är att ha belysning på fotbolls-
planer och andra sportanläggningar utomhus. Många unga 
vill gärna vara utomhus om kvällen och dras då till platser 
med belysning. Finns det inga bra alternativ söker sig barn 
och unga ofta till exempelvis bensinstationer och kiosker där 
det finns ljus, istället för till platser som är bättre anpassade till 
barns och ungas önskade aktiviteter. Belysta platser, såsom 
fotbollsplaner, kan ges en pedagogisk dimension genom att 
kopplas till solenergiförsörjning. Om teknologin blir synlig 
kan den ha en utbildningsmässig effekt och ge barnen insikt 
i att deras fotbollsplan blir upplyst med hjälp av solens strålar. 

Estetik och funktion

Ljus och vatten

Praktiska behov – dricksvatten
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Öresundsklassrummet  
- ungas delaktighet i framtidens hållbara samhälle 

Projektet Öresundsklassrummet har som övergripande syfte att främja vardagsintegrationen i Öresundsregionen. 
Elever och lärare från Malmö, Lund och Köpenhamn samarbetar kring frågor som rör hållbar stadsutveckling.

I projektet, som löper från 2010 till 2013, medverkar Malmö stad, Lunds kommun, Köpenhamns kommun, 
Lunds universitet och Malmö högskola. Projektet delfinansieras med en miljon euro av Europeiska regionala 
utvecklingsfonden genom Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak.

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Urban X är en del av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling. Global hållbar utveckling kräver 
agerande på hemmaplan. Malmö stad bidrar med en årlig satsning på lärande för hållbar utveckling, med målet 
att malmöborna ska få förutsättningarna och verktygen att göra medvetna och smarta val för att visionen om 
hållbar utveckling ska bli verklighet.

Sedan 2008 satsar Malmö stad årligen 4,5 milj kr för att stärka lärandet för hållbar utveckling. Fokusdagar på 
globala frågor, grönare skolgårdar i staden, nya metoder för utomhuspedagogik och klimatexperiment i skolorna 
är exempel på vad som genomförts. Miljöförvaltningen har samordnat de olika förvaltningar, föreningar, skolor 
och verksamheter som varit involverade.


