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URBAN X 
BARN OCH UNGA I STADSPLANERINGEN
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”Det bästa är att få ha egna idéer och 
att få säga vad vi tycker och vill.”
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Urban X är en pilotsatsning för pedagogik och 
deltagande kring arkitektur och stadsutveckling, som 
Malmö stad genomför under 2012 inom ramarna för 
projektet Öresundsklassrummet. 
     Eleverna i klass 5 på Kirsebergsskolan i Malmö 
har under våren 2012 arbetat med att ta fram förslag 
på utveckling av utomhusmiljön i Sege park. Ett antal 
workshopar och uppgifter har genomförts där eleverna 
har lärt sig mer om stadsplanering och fått verktyg att 
uttrycka sina idéer och tankar. 
     Det pedagogiska upplägget för Urban X har 
utvecklats av tjänstemän på miljöförvaltningen 
i Malmö stad med input från klassmentorerna på 
Kirsebergsskolan och arkitektpedagoger på By X 
i Köpenhamns kommun. I workshoparna har även 
tjänstemän från serviceförvaltningen och SDF 
Kirseberg bidragit. Satsningen är en del av projektet 
Öresundsklassrummet, ett samarbete om lärande för 
hållbar utveckling i regionen. Arbetet med eleverna 

på Kirsebergsskolan kan ses om ett sätt att testa hur 
Malmö stad kan arbeta med barns och ungas 
perspektiv i stadsplaneringen.   

BARNS OCH UNGAS PERSPEKTIV
Förhoppningen för framtiden är att alla förvaltningar 
i Malmö stad som arbetar med planering skulle kunna 
ha en gemensam funktion som fokuserar på barn och 
ungas delaktighet i stadsplaneringsprocesser.
     Den här skriften beskriver hur processen gått till 
och varför barns perspektiv är viktigt i stadsplanering-
en. Den presenterar även några av elevernas förslag 
och några av de metoder som använts inom Urban X.   
     Tanken är att skriften ska inspirera och fungera 
som underlag i en diskussion kring hur barn och unga 
kan involveras i planeringen av Malmö. En utförligare 
rapport med fler detaljer kring elevernas förslag kom-
mer under hösten 2012 för att användas av planerare i 
Sege park.

Vad är Urban X?
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Genom att vi vuxna tar barn och unga på allvar och 
lyssnar på deras åsikter kan vi ge dem möjligheter att 
vara handlingskompetenta och aktiva samhällsmedbor-
gare, samtidigt som vi får värdefull kunskap om deras 
upplevelse av staden.

BY X
I Köpenhamn har man sedan flera år tillbaka arbetat 
med barn och unga i stadsplaneringen. Verksamheten 
By X är Köpenhamns kommuns förvaltningsöver-
skridande kompetenscenter för att engagera barn och 
unga i stadens hållbara utveckling. Målet är att ge de 
unga reellt inflytande på utvecklingen av staden och 
den närmiljö de växer upp i. 

MALMÖ STADS POLICY FÖR UNGAS INFLYTANDE 
- JAG BOR I MALMÖ 
Malmö stad värdesätter unga malmöbors kompetenser, 
åsikter och erfarenheter. Därför har kommunen som 
mål att skapa dialog med unga malmöbor och skapa 
förutsättningar för deras inflytande i beslutsprocesser.

”Urban X testar och utvecklar nya metoder för hur 
unga kan bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill ge 
barn och unga en möjlighet att påverka sin stad, 
vilket resulterar i en stad som är anpassad efter 
deras önskemål. Barn och unga har viktig kun-
skap att bidra med i stadsplaneringsprocesser.”
  Per-Arne Nilsson, avdelningschef,
  miljöförvaltningen, Malmö stad.

”Barns perspektiv på utformningen av det 
offentliga rummet är värdefullt för hela staden. 
Alltför ofta utgår stadsplanering och arkitektur 
från vuxnas behov trots att en barnvänlig stad är 
en stad som är trevlig för alla.”
  Lari Pitkä-Kangas (mp), 
  kommunalråd Malmö stad.
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Projektarbete med elever på Kirsebergsskolan

STADSVANDRING PÅ
BO01 VÄSTRA HAMNEN

FOKUSOMRÅDEN 
I SEGE PARK

20/3-12   17/4-12            30/4-12   1/6-12 
STADSVANDRING   FRAMTIDSSPANING      FOKUSOMRÅDEN         PRESENTATION 
    Workshop 1                 Workshop 2                 
                   

PRESENTATION FÖR
POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN

FRAMTIDSSPANING I SEGE PARK
PEDAGOGISK BERÄTTELSE
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1. STADSVANDRING PÅ BO01 I VÄSTRA HAMNEN
Under stadsvandringen utforskade eleverna olika aspekter av stadsplanering, som t ex rum, skala och organise-
ring av husen. Vandringen gav inspiration och verktyg för att förstå varför staden ser ut som den gör och vilka 
tankar som ligger bakom planeringen. Eleverna förstod att den omgivande staden påverkar oss och att vi män-
niskor kan ändra saker i staden, som gör att den upplevs helt annorlunda.
     Efter stadsvandringen fick eleverna uppgifter att arbeta med i klassrummet. Uppgifterna gick ut på att kart-
lägga egna rörelsemönster i staden och att använda sina fem sinnen för att undersöka platsen runt den egna 
bostaden.

2. FRAMTIDSSPANING I SEGE PARK - PEDAGOGISK BERÄTTELSE
Denna del gick ut på att eleverna skulle gå runt och undersöka Sege park utifrån en pedagogisk berättelse. Berät-
telsen utspelar sig år 2020 och handlar om barnen Sarah och Omar som bor i det nya området. Under en som-
marlovsdag gör barnen olika saker, som att gå på promenad med mormor, passa småsyskonen eller grilla med 
hela familjen. 
     Eleverna i Urban X gick genom parken och undersökte vilka platser som skulle passa till de olika aktivite-
terna. Genom att jämföra hur det ser ut på platserna idag med hur de skulle vilja att det ser ut i framtiden gjorde 
de en kartläggning av parken.

3. FOKUSOMRÅDEN I SEGE PARK 
Eleverna arbetade med tre fokusområden i Sege park på temat utomhusmiljö och gemensamma ytor. I grup-
perna diskuterades frågorna: Vad vill vi använda området till? Vilka kvaliteter ska det ha? Vem ska använda det?   
     Eleverna gjorde skisser där de skrev funktioner som ”mötesplats”, ”pausplats”, ”aktivt område”, etc. Utifrån 
skisserna byggde eleverna modeller där de också testade att flytta runt saker: Vad händer om jag ställer detta här 
istället? Blir det bättre eller sämre?

4. PRESENTATION FÖR POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN  
Under presentationen berättade eleverna vad de hade gjort inom Urban X och hur de uppfattar och använder 
Sege park idag. De presenterade även sina förslag för tre fokusområden i Sege park, som de hade byggt model-
ler över. Efter presentationen stannade några av tjänstemännen och politikerna kvar och diskuterade hur Malmö 
stad kan gå vidare med att arbeta med barn i stadsplaneringen.
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Presentation för politiker och tjänstemän

Uppåt fyrtio politiker, planerare, arkitekter och stra-
teger och andra tjänstemän från Malmö stad kom till 
stadshuset den 1 juni 2012 för att lyssna och ge feed-
back till förslagen som eleverna arbetat fram.
     Eleverna fokuserade mycket på att det skulle finnas 
något att göra i parken för alla olika åldrar. Viktigt för 
eleverna var också att olika aktivitetsnivåer skulle ges 
utrymme så att man kunde använda ytorna oavsett om 
man ville spela fotboll eller sitta och ta det lugnt. 
     En del elever föreslog ett lånesystem av leksaker 
och spel som skulle kunna lånas i en kiosk och andra 
hade tillverkat ett set med lånecyklar som var tänkta 
för alla boende i området. Andra förslag som presen-
terades var odling på taken, skogsträdgård med frukt-
träd, dricksfontäner och en parkourbana.

”Vi som arbetat med Urban X hoppas att de 
politiker och tjänstemän som kom för att lyssna 
tar till sig barnens förslag i den fortsatta 
planeringen.”
  Åsa Hellström, miljöförvaltningen,    
  projektledare Öresundsklassrummet

CITAT FRÅN ELEVER

”Det bästa med projektet är att få ha egna idéer, och 
att få säga vad vi tycker och vill.”

”Vi vill att förslagen ska gå igenom så att Sege park 
blir bättre.”

”Jag vill att det ska bli bättre i parken för alla, att det 
ska bli fint.

”Jag vill komma tillbaka när jag blir äldre och se hur 
det ser ut!”

”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!”
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Modell som föreställer 
två innergårdar. Den ena 
gården är en plats för lek. 
Den andra gården bjuder 
både in till möten och 
skapar små privata rum. 

Grönaxeln i Sege park ska 
vara en plats för 
avkoppling där alla 
åldrar ska kunna trivas. 
En promenadbro över 
en liten damm, ett stort 
”fia med knuff ”-spel och 
bänkar där man kan sitta 
och titta på blommor var 
några av elevernas förslag. 
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Att använda en pedagogisk berättelse med invävda 
frågeuppgifter kan vara ett bra sätt att utforska ett 
område, att tänka sig in i framtiden och jämföra med 
nuläget. 

BERÄTTELSEN OM SARAH & OMAR
Inom Urban X användes en berättelse om två barn 
i elevernas ålder som bor i Sege park år 2020. Berät-
telsen kan enkelt skrivas om för att passa andra platser 
och elever i andra åldersgrupper. Det viktigaste är att 
eleverna kan relatera till och leva sig in i berättelsen.
     I Urban X gick det till så att lärarna läste berättel-
sen för eleverna medan de gick runt i parken i mindre 
grupper. Lärarna ledde även diskussioner kring frå-
gorna. 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? 

Metodexempel - framtidsspaning i Sege park

Frågekartan såg ut som nedan: Eleverna fick vara på frågorna 
på alla de fem platserna och skriva in svaren i rutnätet:

  
HÄR & NU (2012) 

 
Sarah & Omar 

 
Föräldrarna 

 
Småsyskonen 

 
Mormor Maryam 

Plats 1:  
“Promenad med 
mormor” 

     

Plats 2:  
“Äta glass” 

     

Plats 3:  
“Spela fotboll” 

     

Plats 4:  
“Passa 
småsyskonen” 

     

Plats 5:  
“Grilla med 
familjen” 

     

 



11

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 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. Tidigt 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. Mor-
mor Maryam har fått svaga ben på ålderns höst och orkar inte gå så långt, de tar en liten tur på grönområdet 
utanför mormors hus. 

PLATS 1

Framtidsfrågor
• Vad finns det att göra utanför huset för Sarah, Omar och mormor Maryam? 
• Vad finns 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 i nuläget? 
• 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. 

PLATS 2

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 nuläget 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?

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. 

SOMMARLOV I SEGE PARK
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PLATS 3

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? 

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. 

PLATS 4

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

kon?

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 Ma-
ryam 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?
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Eleverna skrev upp massvis av idéer för hur Sege park skulle kunna bli en bra plats 
att bo på för Sarah, Omar och deras familj. Här presenteras en del av idéerna. 

RESULTAT FRÅN FRAMTIDSSPANINGEN

 

 HÄR & NU (2012) 
- Hur ser det ut här 
just nu? 

Sarah & Omar 
- Vad vill de ha på 
den här platsen? 

Föräldrarna 
- Vad vill de ha på 
den här platsen? 

Småsyskonen 
- Vad vill de ha på 
den här platsen? 

Mormor Maryam 
- Vad vill hon ha på 
den här platsen? 

Plats 1:  
“Promenad med 
mormor” 
 
 
GRÖNAXELN 

 
Glest, tomt 
Mycket gräs 
Bilar, parkering 
Träd 
buskar 
blommor 
lyktstolpar 

 
Utegym 
 
Toaletter 
 
Parkourbana 
 
Cykelbana 

 
Promenadgångar 
 
Lusthus 
 
Kaffekiosk och 
konditori 
 

 
Hinderbana 
 
Nånstans att leka i 
solen, springa och 
leka kurragömma 

 
Stavgångsbana 
 
Lite odlingar 
 
”Bibliotek” där 
man kan låna spel, 
cyklar och böcker 

Plats 2:  
“Äta glass” 
 
 
 
GRÖNAXELN 
 

 
Fin utsikt 
Blommor 
Hus 
Cyklar 
Asfalt 
Tomt, inget 
särskilt att göra 

 
Öppen scén 
 
Sagolekplats 
 
Fåglar och 
fågelholkar 

 
Fin utsikt 
 
Nära till mataffär 
 
En plats att sitta 
och läsa på 

 
Rutschkana 
 
Gungor 
 
Nånstans att sitta 
på en filt på 
marken 

 
Äppelträd 
 
Många blommor 
 
En radio med 
högtalare på en 
vägg utomhus 

Plats 3:  
“Spela fotboll” 
 
 
GRÖNAXELN/ 
PARKEN 

 
Trasiga/dåliga 
fotbollsmål 
Gräsplan 
Bänkar 
Buskar 
Kaninhål 
Träd 

 
Fotbollsplan med 
konstgräs, fina 
mål, stängsel  
och läktare  
 
Fontän med 
dricksvatten 

 
Bänkar och 
läktare för att sitta 
och titta på de 
som spelar fotboll 

 
En fotbollsplan 
för mindre barn 
 
Lekplats 

 
Café 
 
Ett ”växthus” som 
mormor kan sitta i 
och titta på fotboll, 
där det är varmt.  

Plats 4:  
“Passa 
småsyskonen” 
 
 
DAMMEN 

 
Lerigt 
Smutsig damm 
Växter 
Vass 
Fint, lite mörkt  
Ingen lekplats 
Inga sittplatser 

 
Fikabord 
 
Litet bibliotek 
 
Fler djur: grodor, 
fiskar, ankor 
 

 
Bänkar 
 
Fikaställe 
 
Möjlighet att låna 
bord och stolar i 
en kiosk 

 
Lekplats och 
djurpark 
 
Fiskar i dammen, 
en automat med 
fiskmat bredvid 

 
Promenadgång 
 
Nånstans att sitta 
ner och titta på 
ankorna med de 
små barnen 

Plats 5:  
“Grilla med 
familjen” 
 
 
PARKEN 

 
Träd 
Grus 
Kulle 
Övergivet 
Soptunna  
Finns ingen plats 
att sitta på 

 
En stor grill med 
plats för många 
 
Färdig spök-
historia, man kan 
trycka på en 
knapp och lyssna.  

 
Fin utsikt 
 
Sittplatser på 
kullen 
 
Kiosk 

 
Små mål till sport 
 
Lite rådjur 
 
Ankor att mata 

 
Tak/vindskydd 
 
Grill vid dammen 
 
Blommor och 
växter 
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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.


