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Här blir barnens modeller verktyg 
för delaktighet och påverkan  
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Region Västmanland,
Fagersta kommun,  
och Trafikverket 
fann en framgångsrik
modell för samverkan

Vid större förändringar av miljön i ett samhälle, ska invånarna enligt  
gällande lagstiftning få yttra sig om förändringarna. Det kan gälla ny- 
eller ombyggnationer av vägar, planering av bostadsområden, centrum, 
parker och andra miljöer i samhället. Enlig lagen ska de som ansvarar för 
arbetet samråda med de invånare som är berörda innan själva arbetet  
sätter igång. Det kan vara en myndighet, som Trafikverket, eller en kom-
mun. Vanligtvis sker detta genom att visa vad man avser att göra genom 
en utställning och olika möten. 

För det mesta vänder man sig då till de vuxna i samhället, men enligt 
FN:s barnkonvention, ska även barn och unga få yttra sig om åtgärder 
som berör deras närmiljö och därmed delta i det lagstadgade samrådet. 

Det är betydelsefullt att barn och unga bidrar med sina kunskaper,  
dvs utifrån sina egna perspektiv. Enligt Barnkonventionen ska barnets 
bästa vara vägledande för insatserna och ett barnperspektiv ska infogas 
i planeringen. Så långt det är möjligt ska då barn och unga tillfrågas och 
bidra med sina synpunkter. Det kan då innebära att de själva beskriver 
sina skol- och fritidsvägar, lekmiljöer etc. 

Barn och unga har kunskaper om sin närmiljö som vuxna inte har 
tillgång till och kan på detta sätt bidra med god och väl underbyggd 
kunskap om hur de rör sig i miljön, vilka risker de ser och vilka behov de 
har. Den information om barn och unga kan bidra med kompletterar och 
utvidgar beslutsunderlaget.

En viktig samverkanspartner för myndigheter och kommuner när 
det gäller samråd med barn och unga är skolan. Genom skolan nås alla 
skolbarnen och genom barnen nås deras föräldrar.  Skolans mål ger stöd 
för studier i närsamhället och ett undersökande arbetssätt. 

Det blir ett verklighetsbaserat lärande med hög elevaktivitet, med 
inriktning mot problemlösning och ett demokratiskt förhållningssätt. 
Genom samråd med stöd av skolan kan man väcka ett intresse hos barn 
och unga för planeringen av närsamhället och göra dem delaktiga av och 
kunna påverka den lokala demokratin och därmed sin egen närmiljö.

Säkerställer barn och ungas inflytande
Region Västmanland vill förbättra framkomligheten i Fagersta på riksväg
68, vilken går tvärs igenom samhället. Trafikverket, Region Västmanland 
och kommunen har olika ansvar men det krävs ett samarbete i plane-
ringen för att det ska bli tillgängliga och trafiksäkra helhetslösningar.  
Då riksvägen är en regional väg, genomför Trafikverket de planerade åt-
gärderna och ansvarar sedan för vägens framtida underhåll. För åtgärder 
på anslutande kommunala vägar ansvarar kommunen både för genom-
förande och framtida underhåll.   

Planeringsarbetet för riksväg 68  inleds med en utredning, där Region 
Västmanland, Trafikverket och kommunen inventerar och tar fram behov 
av åtgärder och möjliga lösningar för ombyggnationen. Beroende på 
omfattningen av åtgärder som behöver göras är processen och kraven 
på samråd olika. Omfattande åtgärder ska det enligt lag ställas ut för 
samråd och synpunkter från invånarna. Men oavsett vad lagen kräver 
är det viktigt att ha så bra kunskap som möjligt för att kunna välja rätt 
lösningar utifrån identifierade brister. 

Samverkan med Risbroskolan genomfördes under läsåret 2017–2018 
med elever i tre av skolans klasser i årskurs 7. Elevernas rör sig mellan 
hemmet, skolan och fritidsaktiviteter och har ofta fler perspektiv än  
vuxna  på vad som behöver åtgärdas. Elevernas framarbetade underlag 
ska användas  som underlag för utredningen för riksvägen, samt för 
kommunens planering av åtgärder för anslutande vägar. 

GIVANDE DIALOG. – Kunnigt, engagerande och 
imponerande, var en gemensam uppfattning  
som Marino Wallsten, kommunalråd (S)   
i Fagersta och Maria Linder, Regiontvecklings- 
direktör i Region Västmanland, gav uttryck åt  
efter ha tagit del av sjundeklassarnas förslag  
till förbättringar av skol- och fritidsvägar.

BARNPERSPEKTIV. Adrian, 4 år, 
utforskade elevernas modeller under 
besöket på Fagerstas bibliotek. 
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– Jag tror att de
 kommer lyssna

När NO-läraren Marika Nohrstedt hörde från studierektorn på 
Risbroskolan att Genomfart Fagersta var på gång, insåg hon 
direkt att detta var en bra chans för skolans elever att lära sig 
mer – och vara med och påverka beslutsfattarna.

Efter fyra månaders arbete med projektet är många av de sjuor på 
Risbroskolan som arbetat med Genomfart Fagersta övertygade. Deras 
idéer på säkra trafiklösningar kommer att tas tillvara.  

– Jag tycker att det är jättebra att vi får vara med. Jag tror att de 
kommer lyssna, de har ju sagt att de vill att vi ska vara involverade, 
säger Tea Wester.

– Det är bra att vi får makt, vi rör oss lika mycket som alla andra på 
gatorna, säger Marcus Tinkler.

Delaktighet i verklig mening
Utifrån både lagens krav på samråd med invånare och FN:s barn- 
konvention, är det viktigt att barn och unga också får vara med, säga  
sin mening och påverka. Detta är andemeningen i projektet från  
kommunen, regionen och Trafikverkets sida. Marika Nohrstedt, som är 
den som varit spindeln i nätet på Risbroskolan, har tagit fasta på detta. 

GEDIGET SKOLARBETE. Natalie Granberg och Denise Fredriksson, årkurs 7 Risbroskolan, visade upp sin modell under en av  
dagarna som elevernas modeller och förslag till trafiklösningar visades på Fagersta bilbliotek. I bakgrunden Nova Fredriksson.. 

LÄRARE OCH INSPIRATÖR. Marika Nohrstedt, 
NO-lärare, Risbroskolan.
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Under en hel vecka arbetade klasserna på heltid med projektet och 
därefter på ordinarie lektionstid.

– Vi har ju varit ett försöksprojekt och man kan ju göra på många 
olika sätt. Från skolans håll handlar det om att få tid att göra saker 
och att ringa in de kunskapskrav man kan arbeta mot, säger Marika 
Nohrstedt. 

Ett tidskrävande arbete men som enligt henne kan ge många vinster, 
både för eleverna och kommunen som får chans att ta del av vad barn 
och ungdomar tänker.

– Förhoppningen från min sida är att eleverna ska se att det är på 
riktigt och att deras förslag kan komma att göra skillnad.

Skolan i nyckelroll
I projektarbetet med Genomfart Fagersta har lärare och elever i tre 
sjuor arbetat ämnesöverskridande med NO, SO och svenska. Med 
trafikfrågorna under lupp har eleverna studerat samhällsbyggnad, 
demokratisk process och byråkrati, fått skriva reportage och tekniska 
beskrivningar, samt räkna på lösningar och modeller och bygga dem. 

Det började med att eleverna fick se sig om i Fagersta, fundera på 
sina skolvägar och välja ut ett problemområde de tycker var angeläget. 

Mer än riksväg 68
Eftersom det är ett projekt som är både statligt och kommunalt,  
handlar elevernas förslag på lösningar om alla typer av vägar, exempel-
vis passering över riksväg 68, vägen mot badplatsen Eskiln och för den 
stora parkeringsplatsen vid Coop. 

Två av eleverna som tänkt så det knakat är Denise Andersen och Ida 

Att se sig om, 
välja ut ett problem-
område och tänka ut 
en lösning

TILLFARTSVÄGAR.  – Vid Coop saknas övergångsställe. Förarna i bilarna vet inte om de ska stanna eller köra.  
Det finns inget övergångsställe, poängterade  Wiktor Norgren och Hamrin Abdo i problembeskrivningen. 

TYDLIGA FÖRSLAG. Elevernas tekniska beskriv-
ningar var en blandteknik där papier mache 
utgjorde grunden. Risbroskolans ämnesöver-
skridande arbetssätt innebar att modellerna 
kompletterades med skärmutställningar.
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Forsman. De har noterat att deras skolväg vid Floragatan känns otrygg, 
bilarna kör 60 till 70 kilometer i timmen på en 30-väg. Som värst är 
trafiken när de ska till skolan eftersom bilförarna då är på väg till sina 
arbetsplatser och annat. 

Tjejerna föreslår man bygger en vägbula med övergångsställe uppe-
på, så att barn kan passera säkert och att bilarna måste sakta ner. 

Väl förberedda elever
Presentationen i Risbroskolans bibliotek den 22 maj mottogs väl av 
beslutsfattarna tycker de.

– Ja, det var många som höll med om att det var så här och det 
känns jättebra. Jag hoppas att de kommer att lyssna på oss för det är 
jättemånga bra förslag som eleverna har gjort. Det har varit jätteroligt 
att arbeta med det här, säger Denise och Ida.

PRESENTATION I RISBROSKOLAN.  Marika Nohrstedt, NO-lärare, på Risbroskolan gav föräldrar och allmänhet en introduktion, innan 
sjundeklassarna presenterade förslag och tankar till säkrare skol- och fritidsvägar.

SJUOR PÅ RISBRO- 
SKOLAN HAR  
LEVERERAT.  
Se en kort film 
om elevernas arbete
på www.fagersta.se

Filmer om Risbroskolans arbete

STOLTA. Denise Andersen och Ida Forsman.

 

 

Välkommen till Risbroskolan 22 maj  
Möt 7 b,e,f  och hör dem berätta om hur de vill kunna röra sig på ett säkert sätt i sin stad. 

Riksväg 68 sträcker sig genom Fagersta och är viktig för tillgänglighet men är även en barriär i 
kommunen. Snart så börjar planeringen av hur invånarna ska kunna röra sig på ett säkrare sätt i 
staden samtidigt som näringslivets godstransporter ska fungera bättre.   

Som del av underlaget för kommande planering är barn och ungas syn på sin rörlighet i staden viktig. 
Under våren har vi fått hjälp av tre klasser i årskurs 7 att titta på vart infrastrukturen brister och vilka 
lösningar de ser för ett framtidens Fagersta.  

Plats:  Risbroskolans bibliotek 
Datum:  22 maj 
Tid:  16.00-18.30 

Program  

16.00      Inledning 
                  Marino Wallsten Kommunstyrelsen ordförande i Fagersta         
                    Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör Region Västmanland 
                 
              Barns delaktighet i planeringen 
                  Christer Karlsson, processledare Trafikverket 

               Projektet i skolan 
                     Marika Nohrstedt NO-lärare Risbroskolan tillsammans med elevrepresentanter 
               Mingel i utställningen där eleverna får berätta om sina modeller 
 
18.30     Avslut  

INBJUDAN TILL
ALLMÄNHETEN.  
Välkommen att ta del 
av och bli inspirerad 
av ungas drivkraft 
och engagemang för 
Fagerstas framtid. 
Det var budskapet 
på affischen inför 
presentationen  
i Risbroskolan.
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– Flera av idéerna 
kommer att fångas 
upp. Det är smarta 
lösningar. 

Imponerande, kunnigt och engagerat. Det var besluts- 
fattarnas ord om Risbrosjuornas arbete för ett säkrare 
Fagersta. – Det är smarta lösningar, säger Maria Linder,  
Regionutvecklingsdirektör i Region Västmanland.  

Maria Linder är imponerad över kreativiteten och engagemanget som 
eleverna på Risbroskolan har visat.

– De har verkligen gått in seriöst i det! Barn har ett annat perspektiv 
ett annat sätt att tänka. Det här handlar om deras vardag, det är de 
som har problemen och vi vill ju göra rätt och så bra som möjligt för 
dem, säger hon. 

Arbetssätt som inspirerar
När eleverna nu presenterat sina förslag kommer de delar som handlar 
om regionalt och statligt vägnät att tas omhand av Trafikverket och 
Region Västmanland. 

Men hur blir det då – kommer elevernas tro på att de bidrar till verk-
lig förändring bli sanning?

– Absolut! Flera av de här idéerna kommer att fångas upp, det är 
smarta lösningar. Sedan kommer det gå i lite olika takt, vi kommer att 
titta på vart det finns störst problem. 

Maria Linder hoppas att även andra kommuner tar tillfället i akt och 
studerar hur Risbroskolan arbetat och så handgripligt involverats i den 
demokratiska processen.

– Metoden är jättespännande. Det handlar inte bara om att titta på 
sin skolväg, vi kan hjälpas åt att bygga det hållbara samhället, säger 
hon.

LYSSNAR. Maria Linder (t.v.) tar del av Moa Törnqvists lösning på problemen 
för gående som ska till Fagersta Norra och tvingas gå igenom en rondell.

– Jag har stora 
förhoppningar om 
att vi kan förverkliga 
några av idéerna 
som jag sett här.
Marino Wallsten,
kommunalråd i Fagersta

SE FILMEN. 
Se den längre filmen om elevernas arbete
och beslutsfattarens kommentarer på
www.fagersta.se
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Delarna som rör det kommunala vägnätet landar hos Norra  
Västmanlands Kommunalteknikförbund, där Tommi Sapila är utred-
ningsingenjör.

– Jag är imponerad, det måste jag säga. Eleverna är otroligt pålästa 
och kunniga om exempelvis skador som höga farter kan orsaka, säger 
han.

Att arbeta så tätt tillsammans med skolelever är nytt och Tommi 
Sapila menar att allt gått över förväntan. Han säger att eleverna kan 
räkna med att några av deras idéer för kommunala vägar kommer 
att bli verklighet framöver, självklart beroende på behov, kostnad och 
genomförbarhet. 

– Jag pratade med kommunalrådet och han säger att man tillsätter 
en budget för detta, säger Tommi. 

Barnperspektiv i allt vi gör
Marino Wallsten, kommunalråd (S) i Fagersta, tycker att det känns 
positivt att Fagersta är involverade som pilotprojekt i satsningen på 
säkrare trafiklösningar.

– Det var aldrig någon tvekan och att vi ska hoppa på det här  
och ta chansen. Vi måste utgå från barnperspektivet i allt vi gör, säger 
han. 

Marino Wallsten tycker att formen av direktdialog som han sett i 
projektet med Risbroskolan borde kunna tillämpas i andra delar av den 
kommunala demokratin också.

– Det känns ju när man ser det här som att vi borde göra det här hela 
tiden, förenklandet av dialogen. Jag har stora förhoppningar om att vi 
kan förverkliga några av idéerna som jag sett här. 

RISKKORSNING.  Riksväg 68 går tvärs igenom Fagersta. Ur Region Västmanlands perspektiv, som har ett ansvar för vägar på läns-
nivå, blev det naturligt att Risbroskolans elever också fick föreslå säkerhetsförbättringar i riksvägens fritids- och tillfartsvägar. 

IMPONERAD.  – Eleverna är otroligt pålästa  
och kunninga, anser Tommi Sapila, utrednings- 
ingenjör inom Norra Västmanlands Kommunal- 
teknikförbund. Han var Fagersta kommuns  
representant i den här delen av infrastruktur- 
planeringen. 
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Övning ger färdighet och det gäller även vid all form av samverkan. 
Genom detta projekt har vi startat arbetet med att ge barn delaktig-
het i planeringen. Vi hade en snabb start och en kort framförhållning. 
Trots det har vi lyckats mycket bra. Risbroskolans elever och lärare 
har gjort ett fantastiskt arbete. Med  våra erfarenheter som grund kan 
vi utveckla och förbättra kommande samverkan med barn och unga. 
Genom att dela med oss av våra erfarenheter hoppas vi att fler barn får 
bli delaktiga i alla samhällsprocesser. Denna dokumentation är ett sätt 
för alla inblandade att dela med oss av vår lärprocess.

Skolans roll
Skolan är en utmärkt mötesplats för planerare och barn där lärarna 
möjliggör och skapar förutsättningar för mötet. Samverkan ska vara en 
integrerad del i skolarbetet där flera ämnen kan involveras och utgöra 
delar av en helhet. Det är bara fantasin som kan sätta gränser för hur 
olika former av samverkan kan integreras i undervisningen. Engage-
manget hos eleverna är tydligt när arbetet kommer igång – det blir 
viktigt när det är på riktigt. 

Framförhållning, ansvar och engagemang 
Skolans verksamhet är planerad långt i förväg och därför behövs en god 
framförhållning för att kunna ge rätt förutsättningar. Räkna med ett 
år för att få in det i skolans planering.Skolan och dess lärare ansvarar 
för att planera och genomföra arbetet med eleverna. Kommunen och 
ansvariga myndigheter bör planera avstämningar av arbetet och besök 
hos eleverna redan då arbetet startar. Då blir det lättare att planera 
för alla parter. En avgörande del för hur projektet lyckas är ett gemen-
samt engagemang och ansvar. För varje aktör som har ansvar i arbetet, 
behövs tydligt utpekade personer.  

Samverkan, 
engagemang 
och tydlighet är 
väsentliga faktorer 
för framgång
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BARN SER LÖSNINGAR.   
Erfarenheterna från Fagersta  
visar att barn tar väl vara på  
möjligheten till delaktighet.  
Att återkomma till dem och tydligt 
visa hur vi hanterar deras förslag 
är därför en självklar del  
i planeringen.

Planerarnas roll
När arbetet startar i skolan ska planerarna möta barnen för att intro-
ducera sig själva och vad de arbetar med. Planerarna ska även berätta 
om den planering som ska ta sin början och att de behöver och vill 
ha elevernas hjälp. De ska även berätta att de under projektets gång 
kommer att hälsa på, dels för att se hur arbetet går, dels för att till slut 
ta del av resultatet. Förtroendet mellan elever och planerare skapas 
under hela projektet. Se till att ha gott om tid avsatt vid dessa besök. 

Problemformulering och redovisning av lösningar
För att barnens arbeten ska kunna användas i planeringen behöves 
tydliga problemformuleringar. För det krävs att barnen får förutsätt-
ningarna att vara delaktiga i projektet på sina villkor. De behöver 
introduceras till ämnet, ges verktyg för att kunna studera sin omgivning 
och se brister utifrån sina perspektiv. Där efter ska det omsättas i ord 
för att formulera problembeskrivning och slutligen förslag på lösningar. 
När barnen redovisar måste vi vuxna lägga band på värderingar och 
åsikter. Vi är där för att lyssna. Ge barnen det utrymme de behöver för 
att berätta ur sina perspektiv. 

Återkoppling
Barnen lägger ner mycket engagemang i sitt arbete. Visa dem respekt 
genom att återkomma med hur ni har hanterat deras förslag. Visa 
dem åtgärder – stora som små – där de har bidragit med idéer. 
Ge bekräftelse på vikten av demokrati i vårt samhälle där alla kan 
göra skillnad oavsett ålder, kön eller härkomst.  



Idéskriften och en film om hur barn i årskurs sju i Fagersta påverkar 
och deltar i samhällsplaneringen finns på www.regionvastmanland.se


