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Barns rätt till en plats i designprocessen
Eva-Johanna Isestig, Barnkulturdesigner SIR/MSA

I barnkultursammanhang runt om i landet hörs ofta ordet makt diskuteras. Makt framhävs
då som något vi eftersträvar att ge barnen. Jag får ofta höra kommentarer om att mitt arbetssätt som barnkulturdesigner skulle vara att överlåta mina beslut till barnen. Vissa menar
dessutom att ju mera makt barnen får, ju bättre arbete har jag gjort. Att låta barn och unga
synas, höras, finnas och ge plats för barnkultur är för min del självklart när vi bygger barnens
rumsliga miljöer. Men jag har svårt att identifiera mitt arbete som maktöverlåtande. Min
utgångspunkt i det som omfattas av makt handlar istället om demokrati.
Designprocessen och utformning av barns rumsliga miljöer
Barnkulturdesigner är en ny yrkesroll och titeln fås efter studier på den världsunika utbildningen Child Culture Design (CCD) som är ett masterprogram på HDK (Högskolan
för Design och Konsthantverk vid Göteborg universitet). Utbildningen har utgångspunkt
i barns perspektiv, behov och rättigheter, och att ta leken på största allvar. Studenterna på
CCD är grafiska formgivare, produktformgivare, interaktionsdesigners, illustratörer och
landskapsarkitekter osv, som alla valt att fokusera sin profession mot målgruppen barn. Utbildningen är individuell och jag valde att införskaffa en bred kunskap om barns utveckling
och aktiviteter för lek och lärande.
Jag är i grunden inredningsarkitekt och använder designprocessen som verktyg i mitt arbete. En designprocess ser olika ut men består i grova drag alltid av; kartläggning av målgruppen och deras behov, problemformulering, dialog med användaren, analyser av omvärld, analys av användarscenariot och det egna resultatet. En designprocess har oftast som
slutmål att utformningen ska uppfylla både funktionella och estetiska krav och önskemål.
Resultatet följs upp med användartester och utvärdering. Enligt mig handlar designprocessen om kritiskt tänkande, utveckla lösningar och ta vara på möjligheter. Med rätt inställning
är det en demokratisk process där målgruppen och den verksamhet som ska äga rum har
en självklar plats.
I min övertygelse om detta valde jag också att under utbildningen att experimentera med
olika övningar för att samarbeta med barn och unga i processen. Idag är det metodutveckling som främst definierar mitt arbete med att projektera rumsliga miljöer för och tillsammans med barn. I projekten arbetar jag oftast med utformning av övergripande koncept, där
ingår funktioner i arkitektur och inredning, detaljer som produkter, bilder, mönster samt
själva aktiviteten och verksamhetens innehåll. I min roll som barnkulturdesigner representerar barn och ungas önskan och behov och ser till att frilägga utrymme för barnen själva
och deras egna kultur, både i processen och det färdiga resultatet.
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Barnperspektiv och barnens egna perspektiv i mitt arbete
Barnperspektiv är i min mening en vuxens perspektiv riktat på barnen där vi försöker förstå
och kartlägga den generella aktuella kontexten för barnet. Att arbeta utifrån ett barnperspektiv innebär för min del att göra olika typer av observationer. Och att inkludera peroner
runt barnen som personal, föräldrar, syskon, kompisar genom workshops, intervjuer, enkäter mm vilket ger en bredare bild av situationen. Arbetet underbyggs med mina kunskaper
om barns utveckling, erfarenheter från tidigare genomförda projekt. Samt att det kompletteras med inläsning på forskning eller etablerade teorier angående ett visst område som kan
vara specifikt för projektet, ex barns läsning eller en viss åldersgrupp.

Barnperspektiv

Barns egna perspektiv
Barnens egna perspektiv är deras subjektiva upplevelser av situationen som vi bara kan få
genom att inkludera barnen i processen, vilket också ger en demokratiska process. Att göra
praktiska aktiviteter med barn och unga gör att vi mer naturligt kan prata och diskutera
kring deras vardagliga tankar, drömmar och idéer. I projekten innebär detta att arbeta fram
en metod med »rätt typ av övningar« utformade på målgruppens villkor, vilket ger oss underlag och möjlighet till en fördjupad förståelse för deras behov och önskningar. Genom att
spendera tid tillsammans kan vi lära oss om barn och ungas egna kultur.
Att medvetet arbeta utifrån båda begreppen med hela den rumsliga miljön i projekt ger mer
humanistiska och demokratiska rum, där alla känner tillhörighet. Som barnkulturdesigner
kan jag dessutom mycket enklare och mer effektivt identifiera och förstå frågeställningar,
formulera eventuella problem kring situationen och se möjliga lösningar om jag både breddar och fördjupar perspektiven.
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En demokratisk metod (för att inkludera barnen)
Som jag skrev inledningsvis ser jag inget egenvärde med att ge barn makt. Varför skulle vi
vilja lära våra barn att de blir lyckligare av att få makt? Istället bör vi visa barn och unga hur
en process går till där de få uttrycka och framföra sina åsikter, där någon lyssnar på dem,
där de får vara en del av ett sammanhang. Det är barns rättighet och därför viktigt att deras
engagemang är på allvar och tas tillvara på, även om alla inte alltid får som de vill. Ett demokratiskt system handlar om att samarbeta, att kompromissa och att möta andra människors
perspektiv. Jag anser att vi i alla projekt ska utgå från målgruppen och den verksamhet som
ska äga rum. Jag är också övertygad om att projekt genom detta når högre kvalitet och resultatet blir mera hållbart, därför strävar jag alltid efter att utforma metoden så att barn och
unga får så mycket plats som möjligt.
Traditionella undersökningsmetoder som enkäter, intervjuer eller samtal i grupp, fungerar
bra med vuxna då de har större förmåga att resonera och förmedla sina tankar genom samtal. Men att göra praktiska aktiviteter kan sätta igång nya tankesätt och generera lösningar
som aldrig annars skulle föreslås, och är därför en mera effektivt undersökningsmetod. Aktiviteterna bör ses som utmaningar eller kul lek för barnen, och samtidigt vara utformade
för att ge oss ett material, information och kunskap om vad målgruppen vill ha och behöver.
Aktiviteter och övningar utformade på barn och ungas villkor är vår nyckel till deras värld.
Genomtänkt och välplanerad serie
När vi bjuder in barn och unga att delta i processen bör vi ha tänkt igenom, varför vi vill
inkludera barnen, vem som tillhör målgruppen, hur det ska gå till och vilka förväntningar
vi har, dvs en välplanerad metod som har koppling till designprocessens alla steg. Metoden
ser alltid lite olika ut då den anpassas till projektet. Utifrån en dialog med beställare och
personal inför projektstart föreslår jag en metod med olika övningar beroende på projektets
mål, syfte och karaktär (skede, budget, tidsplan, omfattning och typ av verksamhet), och de
frågeställningar vi vill fokusera på.
Det är först och främst viktigt att metoden är en medveten komponerad serie bestående av
flera olika kontaktytor med målgruppen. Det ska vara minst två träffar med lagom tidsintervall beroende på bland annat barnens ålder och övningarnas karaktär. Den första träffen
med barnen måste innehålla en introduktion om vad projektet handlar om och varför de
blir inkluderade. Barnen bör också få inblick i hur deras deltagande ska användas och vad
som händer sen. Det är inga konstigheter utan handlar om att vara ärlig och öppen med
projektets intentioner och skapa ett förtroende hos barnen. Alla måste också få möjlighet att
kunna avstå från att delta, även om det görs via exempelvis skolan.
Nästa träff ska dels innehålla en slags återkoppling från den föregående träffen, där vi kan
fånga upp frågor eller funderingar som uppstått. Vissa övningar kan vara känsliga och sätta
igång mer än vad vi egentligen tänkt, vi måste därför vara beredda på att ta hand om det
som genererats och ta ansvar för att möta och se barnen. Det är också viktig att visa något
slags resultat från förra träffen som de får möjlighet att kommentera, även om det bara är en
summering eller skiss. Då får barnen inblick i processen och därmed känner delaktighet. På
det här sättet kan vi också stämma av och utvärdera så projektet uppfyller deras behov och
önskningar, att vi har tolkat dem rätt!
Barnen ska ju också får ut något av att vara med i projektet. Det kan vara nöjet i övningen,
att få testa något nytt, lära sig något nytt eller belöningen efteråt. Därför måste det också
finnas ett moment där de blir tackade på något sätt. Barnen kan visa eller presentera sina
idéer och tankar för varandra genom en utställning eller liknande, med möjlighet för diskussion. När det kommer till produktformgivning eller byggnation av nya miljöer tar det
oftast många år innan barn kan ta del av det verkliga resultatet, de barn som blir inkluderade i processen kanske till och med vuxit ifrån verksamheten när resultatet är klart. Därför
är det viktigt att hitta ett alternativ som kan genomföras inom den närmsta tiden så barnen
känner att deras engagemang tagits tillvara på och gjort nytta.
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På barn och ungas villkor – rätt typ av övning
Hur övningarna genomförs och att de utformas på barnens villkor ligger såklart på mitt
ansvar. Det finns flera generella parameter som är viktig att tänka på men varje tillfälle är
unikt och kräver flexibilitet. För ett visst projekt kan övningar vara helt nya eller vara genomförda i varianter väldigt många gånger. Med rätt typ av övningar kan resultatet skapa en
plattform för en demokratisk process, och inte bara maktutdelning. Att göra aktiviteter och
övningar med barn och unga, att spendera tid med dem, går ut på att faktisk se dem! För
vissa genereras tankar bäst i grupp under livlig praktisk aktivitet, för andra med eftertanke
genom bearbetning med exempelvis text eller bild i ensamhet. Därför är det viktig att kunna
erbjuda en bredd av övningar om vi önskar fånga upp många barns individuella perspektiv
på en viss situation. Varje träff omfattar en kombination av ca 1-4 olika övningar, där varje
övning har sitt syfte.
Övningen ska vara en lagom utmaning, lite motstånd och klurande med fortfarande kul och
givande för barnen. För att det inte vara för svår eller för lätt måste därför övningen anpassas till ålder och förmåga. Inför övningarna måste relevant kunskap och verktyg erbjudas
barnen så deras engagemang får ett rättvist utgångsläge. Vi ska ge dem alla förutsättningar
för att kunna uttrycka sig på de sätt som passar dem själva. Det är också viktig att vi så snart
som möjligt i processen gör övningar som ger ett fysiskt och visuellt material. Det är lättare
att diskuterar kring något gemensamt och verkligt istället för bara osynliga ord. Det kan
exempelvis vara inspirationsbilder med ledord, skisser, skalmodeller, ritningar, film eller
en blandning. Gärna något som inte är färdigt som de själva kan vidareutveckla. Att arbeta
tillsammans med ett och samma material minskar risk för missförstånd och barnen känner
större delaktighet.
Att vi tillsammans diskuterar kring övningarnas resultat, är mera viktig än själva övningen.
Vad föreställer deras bilder, hur resonerar de? Varför ser det ut på det sättet? Kan det vara
på andra sätt? Och så vidare… Därför är det viktigt att övningarna genomförs i sällskap av
vuxna som observerar och antecknar det om händer. Det är ögonblicken när övningarna
genomförs som är det viktiga inte hur exempelvis bilden, eller vad nu resultatet för en viss
övning blir. De bilder barnen skapar är mer som en minnesanteckning av genomförandet
och de samtal som utspelades.
För att jag eller andra vuxna ska kunna fånga upp alla barn i personliga samtal kan inte
gruppen vara större än cirka 4-6 barn, beroende på ålder. För kvantitativa övningar kan
det vara större grupper men då kan vi inte förvänta oss samma fördjupande gensvar från
barnen. För äldre barn kan vi genomföra en övning i helklass och ha diskussioner i mindre
grupper efteråt, för de yngre barnen måste detta ske samtidigt. Precis som vuxna har de flesta barn och unga lättare att ta plats och våga öppna sig i mindre grupper. En annan positiv
effekt med små grupper är att varje individ får mera tid att prata, vilket är mera kvalitativt
för projektet och barnen känner att deras engagemang är viktigt.
Vissa menar att övningarna handlar om estetisk verksamhet och kulturskapande, vilket såklart kan vara positivt. Ibland träffar jag på vuxna som till och med lägger värdering i att
det ska vara fint och vackert, och att de inte gillar när det blir fult (enligt deras smak?). Det
är för min del av största vikt att barn inte ges förväntningar att behöva skapa något inom en
speciell stil eller känner spärrar hur de kan uttrycka sig. Jag undviker helst ord som fint och
fult i sammanhanget. Att barn och unga genom övningarna vågar förmedla sina tankar och
vara ärliga. Att de vill visa sig själva, deras intressen och deras egna värderingar i vad deras
kultur är och bör vara. Jag försöker också att vara försiktig med att använda övningar och
uttryck som »drömplats« och istället hålla frågeställningarna näras deras egna vardag. Jag
skulle aldrig ta ifrån ett barn sina drömmar, men barn har lättare att vara kritiska och diskutera kring deras egen situation om de får utgå från sin egen vardagsverklighet. Att fråga
efter drömmar kan låsa tankarna hos vem som helst. Sen kan vi så klart använda fantasi och
drömmar för att skapa innovation och smarta lösningar, inom andra steg i processen.
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Exempel på olika övningar
Detta är några exempel på övningar från en förstudie utformad för Stadsbiblioteket i Halmstad. Inför en eventuella ombyggnad av den befintliga barn- och ungdomsavdelning ville de
inkludera målgruppen för att kartlägga deras behov och önskemål. I förstudien ingick även
skiss på koncept för verksamhetsidé och utformning rummet. Utifrån bibliotekets redan
utarbetade värdegrund och de frågeställningar vi stod inför utformades metoden. Den omfattade bland annat tre träffar med två olika barngrupper (9-12åringar), en träff med personalen och en webbenkät till föräldrarna. Som inledning på barnens deltagande i projektet
åkte ett par barnbibliotekarier ut till klasserna för att presentera sig själva och projektet. Då
fick barnen den första övningen:

Kulturell undersökning - häftet
Kulturell undersökning - barnens egna häfte
Vi utformade ett för projektet unikt häfte med koppling till projektets mål som barnen fick
arbeta med hemma och på avsatt lektionstid på skolan. Häftet innehöll frågor, uppgifter
och kluriga grejer som barnen individuellt fick svara på genom att skriva, rita, ringa in osv.
Syftet med häftet var att komplettera de annars relativt praktiska övningarna och ge oss
kunskap om deras kultur, intressen, tankar om bibliotek, läsning och berättande. Häftet utformades för att inspirera, vara kul att fylla i och barnen skulle känna sig prioriterade. När vi
sågs nästa gång tog de med sitt häfte och vi hade direkt något att prata om, dvs återkoppling.
Häftet trycktes upp i ett par hundra exemplar och delades ut även till barn och unga som
besökte biblioteket under perioden.
Bild, ord och mening - fotouppdrag
Nästa träff var på biblioteket, som började med att jag presenterade mig och mitt arbete. Vi
pratade lite om projektet och dagen. Barnen blev indelade i smågrupper och tilldelade en
kamera och ett antal skyltar med beskrivande ord, som ex »konstig«, samt några tomma
skyltar där de själva kunde skriva ord. Detta fotouppdrag gick ut på att hitta platser eller
situationer som illustrerade orden på skyltarna – att fota miljön, ordet och dem själva, med
ett foto per ord. En vuxen följde med men höll sig i bakgrunden för att dokumentera och
anteckna barnens resonemang kring varför och hur de tänkt inför varje bild. Den här övningen har jag använt väldigt många gånger i flera olika varianter och det är ett väldigt bra
verktyg för att förstå barnens egna perspektiv. Övningen kan göras både på hemmaplan, ex
skolan eller på en verksamhet, i det här fallet på biblioteket. Alla bilderna printades och blev
till en utställning, som diskuterades med barnen på nästa träff. Utifrån dokumentationen
definierades behov, problem, idéer och möjligheter.
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Fotouppdrag: en omslutande fåtölj är Wow.

Inspirationsmiljöer: barnen sätter ut pluppar.

Inspirationsmiljöer
Generellt har barn behov av både minde omslutande, tysta, mjuka, kojliknande rum och
större öppna flexibla scenrum där fysisk aktivitet kan ta plats. Utifrån observationer och
analys av den befintliga arkitekturen i biblioteket var det tydligt att den stora öppna lokalen
behövde kompletteras med flera mindre rumsligheter. Hur dessa rumsliga installationer
kunde utformas och fungera skulle såklart undersökas tillsammans med barnen. Vilka typer av miljöer de önskade och behövde? Vad som attraherade och inspirerade dem, färg,
form, material, ljus osv? Och varför? Och vad de absolut inte ville ha? Utifrån dessa frågeställningar utformades denna övning.
Över 80 st olika bilder föreställande alla möjliga landskap och miljöer från verklighet och
fantasi, monterades på en vägg. Alla barn fick 9 st gula klisterpluppar att markera de bilder
de gillade, och svarta för de bilder de inte gillade. Övningen handlade i första steget om
spontanitet så barnen fick instruktionen att sätta ut plupparna utan att tänka efter så jättenoga och istället reflektera över sina val efteråt. När alla var klar diskuterade vi tillsammans hur barnen tänkte och varför vissa bilder fått gula, varför vissa fått svarta och vissa
både och!? I nästa steg fick barnen 3 nya orangea pluppar för att välja ut vilka de allra helst
skulle vilja ha som inspiration till rum. Det summerade och analyserade resultatet låg till
grund för konceptförslaget.
Aktivitetskollage
Den här övningen genomfördes mera individuellt, i lugnare tempo. Barnen fick fritt blanda
bild, text, mönster, färgade papper och annat material för att skapa ett kollage som beskrev
vad de skulle vilja göra i den nya verksamheten. Övningen fokuserade mer på aktivitet och
innehåll än utseende, även om det också blir en effekt av övningen att barnen föreslår inredning. Under tiden barnen klippte och klistrade pratade vi om vad deras kollage föreställde
och hur de resonerade… Stämningen var avslappnad och intressanta diskussioner och berättelser från barnen vardag avlöste varandra! I slutet av dagen fick barnen presentera sina
kollage för varandra, med gemensam diskussion.
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Att ta tillvara på allt barnen ger oss
Att ha formulerat för oss själva hur vi faktiskt (och praktiskt) ska förvalta resultatet är avgörande för att det ska bli en del av projektet, hela vägen in i den byggda miljön. Och inte
bara som ett jippo vid sidan av som görs för att det ser bra ut, vilket tyvärr förekommer.
Barn och unga idag är alltför vana att bli svikna eller förbisedda av vuxna och att deras
engagemang ofta är förgäves. Jag vill inte att mina projekt ska bidra till att barn upplever ytterligare besvikelse. Det är därför viktigt att det från början finns en idé om hur allt material
ska administreras och summeras för att bli hanterbart att analysera. I analysarbetet ingår att
allt material (bilder, ord, text, berättelser, dokumentation och de vuxnas anteckningar osv)
som struktureras för att kunna spåra och förstå innebörden. Målgruppens alla behov och
önskemål om funktioner formuleras till en kravspecifikation/önskelista som distribueras
till övriga inom projektet. På det sättet kan beställaren, jag och andra inblandade konsulter
förstå och uppfylla dessa inom respektive ansvarsområde. Alla barnens tankar och idéer
som har med utseende att göra brukar jag summera till en slags visuell kreativ plattform.
Både kravspecifikationen och plattformen är något som successivt stäms av och utvecklas
tillsammans med målgruppen, för att slutligen bli verklighet. På så sätt kan barn och ungas
engagemang värderas i balans med annan information i projektet.
Barns rättigheter och vårt ansvar som vuxna
Det finns många exempel på att dialogbaserade processer blir mer effektiva, mindre kostsamma, mer hållbara och skapar gemensam tillhörighet. Vi vuxna har ansvaret att frigöra
plats för barn och unga i projekten, att inkludera dem i deras egna angelägenheter. Det är
bara vi som har makten att skapa demokrati i de processer när barn och ungas miljöer och
rum ska byggas.
Vi vuxna har också det yttersta ansvaret att utföra det som faller inom vår profession. Som
exempelvis arkitekt kan jag aldrig lämna över formgivningen till ett barn eller befria mig
själv från att fatta vissa beslut. Dialog med målgruppen handlar inte om att överlåta ansvar
utan om att förstå och lära känna för att kunna skapa det bästa tillsammans. Var och en tar
ansvar att realisera barnens bidrag för det som faller under respektive (yrkes)roll. Barnens
roll däremot är att förmedla sina tankar och idéer till oss helt befriat från att behöva försvara
eller uppleva ett för tungt ansvar. Barn ska gärna få känna att deras engagemang är viktigt
men inte så viktig så de får för höga förväntningar på sig själva. Den här typer av demokratiska processer är barns rättighet och ska stärka barn, lära dem att våga och låta dem förstå
att deras åsikt är lika viktig som andras - det är vårt ansvar.
… att synas, höras och finnas - på riktigt!
En av de viktigaste funktionerna med min roll som barnkulturdesigner är att utforma miljöer så bra som möjligt, för och tillsammans med barn och unga – att stå på barnens sida.
Jag försöker utforma platser som kan upplevas av barnen som deras egna platser och inte
bara något vi vuxna har gett dem. Min strävan är att barnen som varit med i processen ska
känna att rummen är något de själva har skapat. Andra barn ska helst känna att miljön ger
dem möjligheter till att forma sin egen plats. Genom att arbeta med en demokratisk metod
är målet att alla ska känna tillhörighet, fast på olika nivåer, på olika sätt. Att barn och ungas
behov för lek, lärande och utveckling ska tillgodoses i den byggda miljön är såklart det yttersta målet. När vi har nått dit har barn och unga fått vara med på riktigt!
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