
DÄDESJÖ SKOLA
DIALOGPROCESS FÖR ATT MÖJLIGGÖRA 
BARNS DELAKTIGHET

Med avstamp i barnkonventionen som blev lag 1 januari 2020, inledde 

Vidingehem, i samarbete med utbildningsförvaltningen på Växjö kommun, 

ett pilotprojekt för hur bolaget kan bjuda in och göra barn mer delaktiga. 

Dädesjö skola blev det första projektet att utföras med en dialogprocess 

specifikt riktat mot barnens delaktighet och inflytande, och testet 

genomfördes för skolans utemiljö. Syftet var att prova ett arbetssätt som 

skulle kunna utvärderas och sedan arbetas vidare med i andra framtida 

projekt. Målbilden var att skapa en rik och fantasifull utemiljö som barnen 

hade fått vara med och påverka. 

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast 

att barn är individer med egna rättighet. Den innehåller 54 artiklar som alla är 

lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer 

som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

(Hämtat från https://unicef.se/barnkonventionen)

KORT OM PROJEKTET

Liten F–3-skola som ligger 
cirka 3 mil nordost om Växjö.

Nybyggnation på befintlig 
skolas fastighet.

Ca 16 000 m² skol- och för-
skolegård.

Tidigare skolgård upplevdes 
som väldigt öppen med lite 
träd, buskar och lekredskap.

Dialogprocessen genomför-
des våren 2020 i samband 
med framtag av förfrågning-
sunderlag.

Processen delades upp i två 
steg, där Steg 1 fokuserade 
på nuläget, den befintliga 
skolgården och Steg 2 på 
framtiden, alltså den nya 
skolgården. 



STEG 1 – NULÄGE

I första steget besökte Vidingehem skolan tillsammans med de 

landskapsarkitekter som ansvarade för att utforma gården. Då fanns det två 

klasser på Dädesjö skola som samarbetade tätt, en förskoleklass och en 1–3 

klass. Med hjälp av lärare och pedagoger samlades alla och fick lyssna till en 

presentation om varför man var där och sedan fick eleverna börja med att 

rita sin favoritplats på skolgården idag. Bara fantasin satte gränserna och det 

ritades ett flertal olika platser som exempelvis fotbollsplanen, syrenbuskarna, 

gungorna, klätterställningen och bäcken. Det kom även in platser som utan 

barnens teckningar hade varit svåra att identifiera som favoritplatser. Det 

var exempelvis skärmtaket, där det visade sig att de lekte mycket stall och 

klätterträdet, där många lärt sig klättra. 

Nästa steg var att bege sig ut och gå en gå-tur på skolgården tillsammans 

med barnen. En gå-tur innebär att barnen i små grupper får besöka och 

beskriva olika platser på sin gård. Det kan exempelvis vara vilka aktiviteter de 

gör där, bra/dåliga egenskaper eller bra/dåliga känslor kopplat till platsen. 

Eleverna delades upp i två grupper med ca 15 elever i varje. De fick själva 

bestämma var de ville stanna, det kunde till exempel vara en plats de gillade, 

där de brukade leka mycket eller där de inte brukade vara så mycket. Under 

turen identifierades andra platser som till exempel stenen som nyttjades 

som samlingspunkt och kullen där man brukade plocka blommor på 

avslutningsdagen.

Detta sammanställdes till ett underlag som fick ligga till grund för utformning 

av den nya skolgården tillsammans med geotekniska undersökningar, 

lokalbeskrivningar, inmätningar andra tekniska handlingar. Ett konkret beslut 

som togs efter första besöket var att bevara syrenbuskarna som var omtyckta 

av många och skydda dessa under byggnation. 

Det som gjorde att arbetet blev så lyckat var samarbetet med pedagogerna. 

De visade stort intresse och hjälpte till att svara på elevernas frågor, var med 

under gå-turerna och påminde barnen om aktiviteter de gjort. 

DÄDESJÖ SKOLA
RESULTAT FRÅN DIALOGPROCESSEN

Några av barnens teckningar på fotbollsplanen, 
gungorna, bäcken, taket, klätterträdet mm. 



DÄDESJÖ SKOLA

STEG 2 – FRAMTID

I andra steget besökte samma projektgrupp eleverna men nu med fokus på 

den nya skolgården. Dagen startade med en presentation av hur processen 

från idé till färdig byggnad går till och hur en landskapsarkitekt brukar tänka 

vid utformning av en skolgård. De tre zonerna, trygga zonen, öppna och 

aktiva zonen och vilda zonen, förklarades med bilder och stödord kopplade 

till deras egen skolgård. Eleverna fick även möjlighet att ställa frågor och ta 

upp sådant som de tänkt på sedan föregående träff. Frågor som kom upp 

var hur lång tid det kommer ta innan skolan börjar byggas, när den är färdig, 

om de kommer gå kvar på skolan då med flera.

För att inte göra eleverna besvikna med hänsyn till det tidiga skedet 

processen genomfördes i, valde projektgruppen att inte låta eleverna rita 

sin drömskolgård. I stället fick de rösta på vilka aktiviteter de helst skulle vilja 

se på sin nya skolgård. Varje elev fick sex röster och tio kategorier att välja 

mellan men även möjlighet att själva rita om de kom på något som inte 

fanns med. Kategorierna var hinderbana/balans, bollspel (fotboll, basket, 

pingis mm), musik/instrument, klättra, showa/uppträda/dansa, buskar/

syrener/träd, bygga/snickra/skapa, gunga, rutscha och vatten. Kategorierna 

var även illustrerade med bilder för enklare förståelse. 

Resultatet blev gunga, hinderbana/balans, klättra, buskar/syrener/träd och 

showa/uppträda som topp fem. De egna förslagen som kom in från eleverna 

var käpphästar, hinder och gymnastik. Direkta resultat i utformningen blev att 

gungor prioriterades för nya skolgården samt att det projekterades fållor för 

käpphästar på skolgården. 

Resultat från omröstningen om önskemål för utemiljön. 
Hur röstkortet var utformat och 

exempel från presentationen.
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TOPP 5 LISTA: 

1. Gunga (48) 
2. Hinderbana, balans (36) 
3. Klättra (26) 
4. Buskar, träd (16) 
5. Showa, uppträda (11) 
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DÄDESJÖ SKOLA - OMRÖSTNING UTEMILJÖ

Gymnastik

Käpphästar, hinder

Vatten

Rustcha
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Bygga, skapa

Buskar, träd

Showa, uppträda

Klättra

Musik, instrument

Bollspel

Hinderbana, balans

TOPPLISTAN

1. Gunga (48) 

2. Hinderbana/balans (36) 

3. Klättra (26) 

4. Buskar/träd (16) 

5. Showa/uppträda (11) 

6. Bygga/skapa (10) 

6. Vatten (10) 

8. Bollspel (8) 

9. Rutscha (7) 

9. Käpphästar/hinder (7) 

RESULTAT FRÅN DIALOGPROCESSEN


