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20 % av Köpenhamns invånare
är mellan 0 - 18 år.



Vårt mål är att ge barn och unga 
direkt inflytande på den byggda 
miljön och stadslivet genom att göra 
dem till medskapare.



Professionaliserar barn och 
ungas perspektiv
Barn och ungas 
uppfinningsrikedom kopplas 
samman med stadsplaneringens 
formella procedurer
Utvecklar egna metoder
Medägarskap av staden
Demokratiskt 
lärande

www.by-x.dk

By X 



Urban X 

Del av Öresundsklassrummet 
– barn och ungas deltagande i 
framtidens hållbara samhälle. 
Pilotprojekt 2012-2013, 
genomförs i Kirseberg och 
Västra Hamnen.



Varför Urban X?

”Barns perspektiv på utformningen av 
det offentliga rummet är värdefullt för 
hela staden. Allför 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



Malmö stad värdesätter unga 
malmöbors kompetenser, 
åsikter och erfarenheter. 
Därför har vill kommunen 
skapa dialog med unga 
malmöbor och skapa 
förutsättningar för deras 
inflytande i planerings- och
beslutsprocesser.



Stadsplanerare och politiker Barn och unga

By X och Urban X två huvudfokus 
- utbildning och inkludering

Utbilda barn och unga i hållbart tänkande
Ge barn och unga reellt inflytande över staden som de växer upp i.



Hur kan vi inkludera barn i demokratiska processer? 

Hur kan vi föra vidare barns kunskap och olika 
synsätt till stadsplanerare?

Hur kan vi inkludera 
barn i demokratiska 
processer?

Hur kan vi föra barns 
kunskap och olika synsätt 
vidare till stadsplanerare?

Utmaningar



Ömsesidigt lärande



Rätt förutsättningar



Öppen process



Värdesätta 
elevernas insats 
– återkoppla kontinuerligt



Kontaktuppgifter: 

By X 
Cemile Marie Bøchter Høyer
zp4j@buf.kk.dk

Urban X 
Helena Persson 
helena.persson13@malmo.se



Bikupa

Vad skulle ni behöva för att 
arbeta med deltagande av barn 
och unga i er organisation? 

Hur skulle barn och unga kunna involveras mer i stadsplaneringen? -
Vilka kanaler och forum kan man använda?

Vad har ni fått ut av det vi pratat om idag? 

Är det något ni kan gå vidare med?


