
Hur engagerar vi 
unga i
fysiskplanering



HEJ!
Tack för att vi fick komma!
Ni får mer än gärna ställa frågor under hela presentationen, 
tanken är att det här ska vara en diskussion 
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Stina Ogenklev

Förstelärare Sjöängsskolan
Tobias Jansson

Bitr. Stadsarkitekt
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”When a place gets boring even the rich people leave”

- Jane Jacobs



Hur började allt?
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Kommunen kallade till samrådsmöte efter samrådsmöte…



Hur började allt?
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Vi har väldigt många engagerade invånare som tillför otroligt mycket!



Hur började allt?
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Problemet var att den målgrupp man framförallt ville nå inte dök upp 
alls…

Därför togs ett beslut att uppdra oss tjänstemän att på något sätt 
engagera ungdomar I fysisk planering. 



VAD ÄR FYSISK PLANERING?
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Varför är det viktigt för kommunen? 

Fysisk planering omfattar den verksamhet som syftar till att avgöra hur mark 
och vatten skall användas i tid och rum. Arbetet med fysisk planering leder i 
regel till formuleringen av olika typer av planer. Kommunen är alltså suverän 
över mark- och vattenanvändning



VAD ÄR FYSISK PLANERING?
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Varför är det viktigt för kommunen? 

Kommunen behöver synpunkter i sina projekt!
Bygglov
Detaljplaner
Översiktsplaner
Tematiska tillägg
Fördjupade översiktsplaner
Parkomvandlingar
Lekplatser
Fastighetsutveckling – nya skolor, ombyggnationer, förskolor etc



VAD ÄR FYSISK PLANERING?
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Varför är det viktigt för kommunen? 
Lätt att lämna synpunkter på detta?



VAD ÄR FYSISK PLANERING?
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Varför är det viktigt för skolan?

● Tydling koppling till läroplanen. 

● Viktigt att lära sig hur man påverkar.

● Stärka förståelsen av politiska processer.

● Förstå hur fysisk planering påverkar ens liv.



Hur har vi jobbat?
FÖRFARANDE

● Utbildning 

● Kontinuerligt riktiga projekt

● Omvärldsbevakning

● Tematiska möten. (Miljö, trafik, bostäder, handel osv)

● Fika! Det är inte vanligt ”skolarbete”. Mötena har inte skett på skolan

● Viktigt att det är realistiskt och intressant, ingen utopi. Eleverna har kunnat 

följa vissa av projekten i realtid.

● PRAO hos Sydnärkes byggförvaltning.
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Utbildning
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A

B

Vem får intressantast liv? 
(se sprawl, white flight, gated communities, gentrification)
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Bilfritt torg I Laxå!

Vart tar alla butiker vägen?



Utbildning
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Bilfritt torg I Laxå!







Utbildning
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Torgparken Askersund

VÅRT FÖRSLAG

● Viktigt med bildandet av olika “rum”

● Placering av bänkar så man är trygg och har bra uppsikt.

●Materialval som skapar en bra tillgänglighet.

● Gratis Wi-Fi i parken.

● Selfie-staty med kungen

●Något att leka med som inte är lekutrustning



Utbildning
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Torgparken Askersund



Utbildning

19

Idrottshall

VÅRT FÖRSLAG

●Möjlighet att duscha separat (endast 25-30% av eleverna duschar)

● Gör det möjligt att hänga handduken direkt i angränsning till dusch.

● Större utrymme vid varje plats.

● Bättre möjlighet att förvara sina värdesaker.

● Vikväggen i salen fungerar inte alls.

● Besökare till hallen ska inte behöva passera genom 

omklädningsrummet.



Utbildning
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Idrottshall



RESULTAT / LÄRDOMAR

Vad vi gjorde bra?
- Informationen nådde fram till projektledningen och vi hade nära till beslut.
- Vi engagerade många I projektet och fick dom att använda oss som remissinstans.
- Det var aldrig tråkigt att vara med I gruppen utan det var hela tiden nya projekt.
- Eleverna fick intyg/diplom och erbjöds praktik för att fördjupa sin kunskap.
- Eleverna presenterade “bra fysiskt planering” I kommunstyrelsen.
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RESULTAT / LÄRDOMAR

Vad vi kunde gjort bättre?
- Avsatt mer tid till projektet.
- Haft en tydligare organisation.
- Redan tidigare kontaktat folkhälsoteamet för o få hjälp med organisationen.
- Bjudit in fler andra tjänstemän/föreläsare för att bredda informationen till eleverna.
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Tack!
Några frågor? Vad hade ni gjort annorlunda? 
Har ni gjort något liknande?  Tror ni att eleverna 
får ut något av detta? Tror ni att kommunen får 
ut något av detta?


