
Hösten 2014

Barnkonsekvensanalys
Dialogsammanställning

Pennygången
med elever på Flatåsskolan

tillsammans med arkitekturpedagogerna
Anna Berencreutz & Matti Örjefelt



    P
    Ett program är i färd med att upprättas över Högsbohöjd för att möjliggöra en 
    utveckling av området. För att få en djupare förståelse för hur området uppfattas och  
    används så bjöd stadsbyggnadskontoret, under våren 2014, in boende och verksamma i  
    området till en medborgardialog. Dialogprocessen nådde dock främst den vuxna delen 
    av invånarna i Högsbohöjd. Då det också kändes viktigt att få in barnens tankar och  
    kunskaper om området har detta nu kompletterats med en barnkonsekvensanalys (BKA).

    

    ”Barns fysiska miljö ska bli bättre”
    ”Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka”

      Genom samtal med elever från Flatåsskolan erhålls kunskaper både om hur området  
    används 

    

    
    Information om bakgrund till BKA och introduktion till arkitektens värld,

    
    Vandring i området med karta och frågepapper. Elever indelas i arbetsgrupper.

    
    Återkoppling och diskussion kring inventeringsfasen. Introduktion till planritningar,  
    modellarbete och skalor. 

    
    Projekteringsfas.

    
    Projekteringsfas och färdigställande av presentationsmaterial.

    
    Presentation av projekten.
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Stort tack till alla som medverkat i dialogarbetet!



    Programuppdraget
    Ett program är i färd med att upprättas över Högsbohöjd för att möjliggöra en 
    utveckling av området. För att få en djupare förståelse för hur området uppfattas och  
    används så bjöd stadsbyggnadskontoret, under våren 2014, in boende och verksamma i  
    området till en medborgardialog. Dialogprocessen nådde dock främst den vuxna delen 
    av invånarna i Högsbohöjd. Då det också kändes viktigt att få in barnens tankar och  
    kunskaper om området har detta nu kompletterats med en barnkonsekvensanalys (BKA).

    BKA syfte och mål

    ”Barns fysiska miljö ska bli bättre”
    ”Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka”

      Genom samtal med elever från Flatåsskolan erhålls kunskaper både om hur området  
    används idag men även vad man önskar av framtiden.

    Dialogtillfällenas upplägg

    Introduktion
    Information om bakgrund till BKA och introduktion till arkitektens värld,
    planområdet på Pennygången och inventeringsuppgi�en i nästa fas.

    Inventering av Pennygången
    Vandring i området med karta och frågepapper. Elever indelas i arbetsgrupper.

    Fas 2
    Återkoppling och diskussion kring inventeringsfasen. Introduktion till planritningar,  
    modellarbete och skalor. 

    Fas 3
    Projekteringsfas.

    Fas 4
    Projekteringsfas och färdigställande av presentationsmaterial.

    Presentation
    Presentation av projekten.

2



    Introduktion
    Vid det första mötet med klasserna presenterade vi oss själva och sy�et med vårt besök  
    hos dem. Vi berättade om Pennygången och planerna för dess restaurering och om  
    dialogerna som hållits och att man nu e�erfrågade deras kunskap och tankar om Penny 
    gången. Nu skulle eleverna se på sin egen närmiljö och jobba likt en arkitekt med att  
    analysera och planera. På så sätt leddes diskusionen in till en introduktion till ämnet  
    arkitektur och till arkitektens yrke. Istället för att hålla en föreläsning om ämnet ville 
    vi föra en dialog med eleverna. Det gjorde vi genom att ställa frågor så att de själva  
    uppmanades till att re�ektera kring sina svar. 
    Vi arbetade bland annat med följande frågor;  

     - Vad är arkitektur?  

     - Vad är rum och rumsligheter? 

     - Hur påverkas rum och rumsligheter av olika faktorer 
        såsom storlek, färg, form, ljud och ljus etc? 

     - Skillnaden mellan o�entliga rum och privata rum?

    Till vår hjälp hade vi en powerpoint med bilder att tänka och fundera kring. 
    Som avslutning visade vi en bild över Pennygången med omgivning. På bilden markerade  
    vi ut en promenad som vi gemensamt i klassen skulle gå vid nästkommande tillfälle för  
    att analysera området. 
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    Fyrktorget
    Fyrktorget beskrevs som en tydlig mötesplats. Här handlar man, köper pizza och åker  
    buss till skolan. Men torget beskrivs av många elever som grått eller färglöst, stort och  
    tråkigt. En vanlig förekommande kommentar var också att torget känns otryggt, här  

    Parken
    En annan uppskattad mötesplats som nämns är den stora gräsmattan i parken. Här 
    spelas det mycket fotboll och när vintern kommer åker man pulka här. Dock så 
    kommenteras det att vatten lätt ansammlas i den sandiga marken framför målen och att  

    om ett och samma utrymme som de som vill ta en picknick eller rasta sin hund. Några  
    elever nämner att inne på en närbelägen gård fanns en vattenkran dit man kunde springa  

    enligt dessa elever stängd till deras besvikelse.

    Lekplatsen i parken
    Lekplatsen strax öster om Fyrktorget beskrivs av många elever som en lekplats främst  
    för  yngre barn än dem själva vilket får många att beskriva den som tråkig. Här samlas  
    även ”fullisar” och några nämner tonåringar, vilket gör att platsen kan kännas otrygg.  
    Många nämner också att lekutrustningen är gammal och trasig.

    Övriga lekplatser på Pennygången
    
    vissa lekplatser är roligare än andra, exempelvis den som ligger i det nordvästra hörnet av  

    populär att det här bildas kö, berättar en elev. På en gårdsyta lite längre söder ut (den  

    delade uppfattningar mellan eleverna, vissa ser det som en mötesplats och även som en  
    lekplats medan andra ser dem som något fult och även lite farligt. Inne bland gårdarna  
    var det annars även här just tonåringar och ”fullisar” som kunde få det att kännas otryggt.  
    Den vanligaste kommentaren gällande lekplatserna var att dem var gammla och slitna.

     Parkeringsplatserna i norr
    -  var en talande kommentar och inte mycket mer var att tillägga  
    var den rådande uppfattningen. Dessa ytor ansågs dessutom av många som otrygga då  
    det var mycket bilar som körde här.

    Utsiktsplats
    Att ha funnit en icke tillrättalagt lite hemlig plats som man har gjort till sin egen, just så  
    känns den här platsen när den beskrivs av eleverna och nästan alla känner till den i alla 
    de 3 klasserna. -Här har vi massor av minnen, berättar en elev.

    Skogsdungen
    Än till plats det råder delade meningar om i klasserna. Vissa nämner att här leker man  
    och bygger kojor, medan andra påpekar att här känns det otryggt på grund av tonåringar  

    sig här.
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    Fas 2

    Återkoppling och diskussion kring inventeringsfasen.
    Introduktion till planritningar modellarbete och skalor.
    Vi visade en PowerPoint över hur arkitekter arbetar med att förmedla bilder i plan, sektion  
    och skiss. Vi introduceracd begreppet skala och tillverkade egna skallinjaler. Alla grupper   
    �ck en karta över hela Pennygången i skala 1:1000. När de valt område �ck de en karta i skala  
    1:200. Vi visade hur man kan använda symboler på planen för att representera träd 
    människor etc. Vi visade hur olika saker ser ut ovanifrån i planritningar.

    Fas 3

    Projekteringsfas.
    Klassen satte sig i grupperna och vi gjorde en återkoppling till inventeringstillfället genom  
    att ställa samma frågor som i inventeringsunderlaget . Eleverna �ck sammanfatta sina  
    upplevelser plats för plats. Grupperna som inte ännu hade valt plats valde nu ett område att 
    arbeta med och började skissa.

    Arkitektpedagogerna:
    ”Fram tills nu har vi tittat på hur dagsläget ser 
    ut på pennygången, men idag ska vi börja
     blicka framåt. Vad har ni för önskemål och 
    tankar kring Pennygången. Ni får välja en 
    plats eller hela området att arbeta med.”

    ”Försök prata ihop er i grupperna över den 
    plats eller det område som ni vill arbeta med.       
    Fundera på varför har ni valt platsen, hur den 
    ser ut idag, vad ni gillar och ogillar och hur ni vill se den i framtiden. Det här är er chans  
    att berätta för stadsbyggnadskontoret vad ni har för idéer, ta chansen!”

    diskutera visioner och idéer. Arkitektpedagoger och ordinarie lärare cirkulerade i grup- 
    perna och peppade, hjälpte och samtalade med eleverna. Vi avslutar lektionstillfället med 
    att  
    chans att arbeta i modell. 

    Fas 4

    Projekteringsfas och färdigställande av presentationsmaterial
    Sista arbetstillfället är projekteringsfasen där eleverna får möjlighet att färdigställa 
    projekten i sina arbetsgrupper. Eleverna får veta att det är sista tillfället att arbeta klart  
    med sina idéer innan redovisningen under nästa tillfälle. Lektionen börjar med en  
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    Fas 4

    Projekteringsfas och färdigställande av presentationsmaterial
    Sista arbetstillfället är projekteringsfasen där eleverna får möjlighet att färdigställa 
    projekten i sina arbetsgrupper. Eleverna får veta att det är sista tillfället att arbeta klart  
    med sina idéer innan redovisningen under nästa tillfälle. Lektionen börjar med en  

    

    

    Fas 5
    Presentation av projekten 

               Presentationer sker i grupp där alla samlas runt den gruppens bord som presenterar.  
    Elevernas arbete har fästs på plancher i A1-format. Representanter från stadsbyggnads 
    kontoret är med och lyssnar i samtliga klasser.
    

    Fas 5
    Presentation av projekten  

               Presentationer sker i grupp där alla samlas runt den gruppens bord som presenterar.  
    Elevernas arbete har fästs på plancher i A1-format. Representanter från stadsbyggnads 
    kontoret är med och lyssnar i samtliga klasser.
    

Lektionen startade med att eleverna �ck sitta i sina grupper med sina arbeten i mitten av bordet. 
Deras arbete hade fästs på en A1 planch sedan förra tillfället. För att skapa en mer avslappnad 
stämning kring redovisningarna samlades klassen runt den gruppens bord som presenterade.
På så sätt kunde alla se det som visades tydligt och eleverna behövde inte sitta stilla under hela 
lektionstimmen. 

De �ck veta vad de skulle göra när det blev deras tur att redovisa. 
1. Presentera vilka som är med i gruppen som redovisar.
2. Berätta vilken plats de valt.

    med platsen, vad som kunde förändras och/eller bevaras.
4. Visa sina skisser och planer och ev modeller.

Samtliga presentationer under dagen i alla 3 klasser väckte diskussioner både elever sinsemellan 
och mellan lärare och elever, det blev intressanta samtal kring hur och varför olika idéer blivit till. 
Lärare och pedagoger ställde frågor. Varje gruppredovisning pågick i ca 10 min vardera och lektionen 
avslutades med att de �ck veta att deras arbeten ska ställas ut på stadsbyggnadskontoret om ca 3 veckor.
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    Presentation  4c
    
    möjligheter som en ny lekplats, parkourpark och fotbollsplan. En grupp undersökte även  
    möjligheterna att förbättra torgmiljön kring Fyrktorget.

    Lekplatsen

    Här presenteras en analys av lekplatsen (belägen i parken) i dagsläget och framtida  

    lekplats som även riktar sig till lite äldre barn med klätterställningar likt de på plikta i  
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    Parkour  

    Parkourtemaparker var en tydlig trend. Den högra bilden är en skiss på en renodlad  
    parkourpark och den vänstra en parkourpark kombinerad med en lekplats för mindre  

    andra föreställer sig en formad som en häst. Parkourparkena skulle vara utformade i  
    mjukare material som trä, gummi, konstgräs etc.

    Fotboll  

    Fotboll är påtagligen en viktig fritidssyssla bland killar i klassen, men även bland många   
    av tjejerna. Många hade åsikter om fotbollsplanen som ligger belägen mitt i parken och 
    ideerna för att förbättra den var många. Ideer som exempelvis att lägga konstgräs för att få 
    bukt med  en sliten, gjytjig plan. Mål med nät. Bänkar för att sitta och vila eller till och med 
    läktare för åskådare så att här går att hållas riktiga matcher.

    Torget
    För att liva upp torget ville 
    denna grupp få in mer färg i 
    miljön. Parkeringsplatserna 

    ytan och har lagts där pizzerian 
    ligger idag. Nu har den 
    centralaytan istället blivit ett 
    torg med en pizzeria och 

    som förrut men strax öster om 
    torget så har även i det här 
    förslaget placerats en fotbolls-
    plan.
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    Presentation  5c
    Ett genomgående tema bland femteklassarna var ett fokus på såväl trygghet som lek.

    Ett aktivt torg

    Många vill få bort parkering och otrygghet på Fyrktorget, som ligger i fokus för många i  
    5an. De vill �ytta parkeringen och bussrondellen samt skapa torgkänsla med hjälp av  
    fontän, körsbärsträd, färggrann o�entlig möblering, ny bebyggelse och nya verksamheter.  
    Förslaget som visas här ovan har byggnader med planerade verksamhet i två våningar.  
    Flera grupper pratar även om att dra om busslinjen till Julianas gård.

    Äventyrslekplatser

    Äventyrslekplatser i kombination var också 
    ett starkt tema på parkstråket och andra  
    grönytor i området. ”Lekplatser för äldre 
    barn, med utmaningar”. Lekplatser fanns då 
    i kombination med sportplaner, stor hopp-
    kudde, grillplatser eller verksamhet som        
    kiosk/café. Genomgående för hela området 
    var önskan av mer färg. Bild nedan visar grill-
    plats lekplats och gula fasader. 
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    Presentation  6c
    Ett genomgående tema bland sjätteklassarna var ett större fokus på den estetiska 
    utformningen av miljön liksom ett större fokus på trygghetsaspekter. Utomhus aktiviteter  
    är fortfarande ett stort fokusområde med både äventyrliga lekplatser och platser 
    anpassade för sportutövning.

    Ett tryggt torg

    Här presenteras en analys av Fyrktorget i dagsläget som beskriver ett mörkt och otryggt  
    torg. Gruppen ville ändra på det genom att locka hit �er folk med hjälp av att skapa en  
    vacker plats med växtlighet och med hjälp av handel och  nya sport/fritids faciliteter.  
    Genom mer belysning ska det också bli tryggare då mörkret faller på. Bussen ska fortsätta  
    att tra�kera platsen men en annan grupp föreslår också möjligheten till en skolbuss då  
    många barn åker kollektivt till skolan här ifrån.
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    Ett vackrare Pennygången  

    Många grupper gav förslag på hur man skulle kunna göra Pennygången vackrare med  
    exempelvis mer växtlighet och genom att fräsha upp sådant som var slitet och gammalt.  
    Grusplaner skulle kunna bytas ut mot gräs tycker en grupp en annan tycker att man ska  
    byta ut ”pollenträden” mot sådana som inte gör en allergisk. Även mer färg på husen  
    skulle göra området mer livfullt tillskillnad från allt det gråa som  man inte blir direkt pigg  
    av kommenterar en tjej. Även balkonger och uteplatser i bottenvåningen kommer fram  
    som ett förslag. I ett fantasifullt förslag föreslogs en stor skulptur föreställandes en höna  
    pryda en av gårdarna.

    Klätterställningar 

    Sjätteklassarna ritade upp många avancerade skisser på klätterställningar dem tänkte sig  
    inne bland gårdarna på Pennygången men även en belägen på grusplanen norr om  
    Pennygången brevid Högsboleden. Denna plats hade gruppen tänkt sig skulle kunna  
    kopplas till Pennygången genom att dra bilvägen runt den istället för att låta vägen skilja  
    den från Pennygången. Klätterställningarna var alla i �era våningsplan med �na utsikts  
    möjligheter.

    Andra aktiviteter

    Många andra spännande förslag på utomhus aktiviteter kom fram, en del med verkliga  
    förlagor som inspirationskällor. Exempel på inspiration kommer från närbelägna 
    Kungsladugård med sin plaskdamm och gröna vallens fotboll/basket kombinerade plan.  
    Den plaskdamm som gruppen i 6c föreslår har vidare utvecklats och är tänkt att ha en  
    djupare del för ämnad för äldre barn. Ett annat exempel på inspiration kommer från  
    slottskogen där en av grupperna gärna ser en växtlabyrint likt den som ligger nära lilla  
    dammen. En grupp föreslår även en klättervägg likt en katt-trappa vid den omtalade  
    utsiktsplatsen i norra Pennygången.
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