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Att reflektera över det man har gjort och inte gjort efter ett sådant 
här arbete kan vara både stimulerande och frustrerande. Plötsligt 
har det som tidigare varit ett nästan okänt ämne blivit en väldigt 
stor del av mina tankar och mitt engagemang. Jag känner att jag 
har lärt mig väldigt väldigt mycket, samtidigt som jag inser hur 
mycket mer jag både vill och har att lära mig i ämnet. 

Jag har genom detta examensarbete fått möjlighet att studera och 
fördjupa mina kunskaper i ett mycket intressant ämne. Mitt hu-
vudsyfte med examensarbetet var att dels på principiell nivå be-
skriva problem, svårigheter och konflikter för barn i den offent-
liga fysiska miljön, baserat på barns förutsättningar och behov av 
rörelsefrihet, säkerhet och tillgänglighet. Utöver detta var syftet 
att pröva att göra en barnplan för Eslövs tätort.

Mina erfarenheter från examensarbetet har framförallt varit att 
det är oerhört stimulerande och intressant att prata med barnen. 
Det tar lite tid och det är svårt att verkligen få en bild av deras situa-
tion och upplevelser. Jag är självfallet påverkad av min egen barn-
dom och andra vuxnas berättelser om deras barndom. Kanske är 
det detta som är det svåra, att inse hur stor skillnad det är på den 
fysiska miljön idag och när vi själva växte upp. Vi har ju  ”växt 
med” utvecklingen och trots att jag bara är 27 år gammal, så är till 
exempel trafiken mer omfattande och intensiv idag. 

Att översätta kunskapen från barnen i fysiska planer och föränd-
ringar i staden är inte heller lätt. Jag tror att detta kan underlättas 
av att skapa en relation med de olika skolorna, förskolor, fritids-
gårdar med mera och verkligen besöka dem med jämna mellan-
rum. Jag kan bara gissa och tro hur barnen i den staden jag arbetar 
i har det och rör sig i staden, men pratar jag med de kan detta 
antingen bekräftas eller förkastas. Självklart måste vi som pla-
nerare kritiskt behandla den informationen vi har och prioritera 
och sammanväga med övriga faktorer som påverkar den fysiska 

planeringen. Enkäter är en lätt aktivetet att anordna, några tim-
mars förberedande och några timmars efterarbete - och det ger så 
mycket information om man lyckats ställa rätt frågor. Ta hjälp av 
de som kan detta. Fördelen med att medverka när barnen fyller i 
enkäterna, är bland annat att du får möjlighet att ge barnen ett an-
sikte av vem som ska ha de där enkäterna de fyller i och dessutom 
har du möjlighet att svara på eventuella frågor och kanske lättare 
hittar brister/fördelar med den aktuella enkäten etc. Jag har inte 
provat detta själv, men jag tror att Mappingmetoden hade varit en 
mycket effektiv metod att använda sig av också. 

Det som jag skulle gjort annorlunda i detta examensarbete är 
faktiskt att prata med barnen ännu mer. Jag prioriterade att få 
till några dagars arbete med att träffa barnen och låta de fylla i 
enkäten när jag var där och denna tiden har verkligen gett mig 
en bild av hur 10-12-åringar i Eslöv hade det våren 2005. Tiden 
för examensarbetets omfattning har dock inte räckt till för mer 
sådana aktiviteter, men min förhoppning är att jag ska kunna ar-
beta vidare med detta som yrkesverksam planerare. Jag skulle även 
ställt fler frågor om deras fritid och hur de rör sig i staden under 
denna tiden. 

Hur kan vi utveckla arbetet med barn? Ska det krävas ännu mer  
lagar för att verkligen prioritera arbetet? Varför har inte fler barn-
planer eller liknande gjorts inom den fysiska planeringen? Hur 
kan vi göra arbetet inspirerande och effektivt?

Jag hoppas att jag kan inspirera någon med det kunskapsunderlag 
och den barnplanen jag har gjort. Det är faktiskt inte bara en kly-
scha - barnen är vår framtid!



104

d
e

l 2 b
a

rn
p

la
n

 Eslö
v



105

d
e

l 2
 b

a
rn

p
la

n
 E

sl
ö

vK Ä L L O R



106

d
e

l 2 b
a

rn
p

la
n

 Eslö
v

bildkällor
Tillstånd att använda samtliga bilder finns från respektive källa.
nr plats/objekt   källa
[1] Östra skolan   författaren
[2] Trollsjöparken   Astrid Avenberg-Rosell
[3] Lekplats Löberöd   Astrid Avenberg-Rosell
[4]-[7] privat bild   Stina Nilsson
[8] centralt flerfamiljshus  SWECO FFNS
[9] Sallerup    SWECO FFNS
[10] Ulvåsa park   SWECO FFNS
[11] Vattentorn   SWECO FFNS
[12] Trollsjöområdet   SWECO FFNS
[13] Centrum    SWECO FFNS
[14] Centrum    SWECO FFNS
[15] Trollsjöparken   SWECO FFNS
[16] Stenberget   SWECO FFNS
[17] Skogsvägen   SWECO FFNS
[18] Eslöv    SWECO FFNS
[19] Skogsvägen   SWECO FFNS
[20] Eslövs kyrka   SWECO FFNS
[21] Trollsjöparken/Skogsv.  författaren
[22] Berga    författaren
[23] Sallerupsvägen   författaren
[24] Allmänningen   Anna-Carin Linusson
[25]  Husarängen   Allan Lickander
[26] Abullahagen   SWECO FFNS
[27] Trollsjöparken   SWECO FFNS
[28] Stadsparken   SWECO FFNS
[29] Sallerup    SWECO FFNS
[30] Sallerupsvägen   SWECO FFNS
[31] Allmänningen   SWECO FFNS

[32] Västergatan   författaren
[33] Skolg.-Vångav.   författaren
[34] Östergatan   författaren
[35] Ringsjövägen   författaren
[36] Östra skolan   författaren
[37] Norrevång   författaren
[38] Östra skolan   författaren
[39] Norrevångsskolan   författaren
[40] Sallerupsvägen   SWECO FFNS
[41] Järnvägen   SWECO FFNS
[42] Trehäradsvägen   SWECO FFNS
[43] Västra skolan   författaren
[44] Klätterträd   Sussi Andersson
[45] Kulturskolan/Rådhuset  SWECO FFNS
[46] Norrevångsskolan   författaren
[47] Västra skolan   författaren
[48] Trollsjöparken   Astrid Avenberg-Rosell
[49] Fridasro    författaren
[50] Solvägen    författaren
[51] Solvägen    författaren
[52] privat bild   Stina Nilsson
[53] Marieholmsv/Trollenäsv  författaren
[54] Trollenäsvägen   författaren
[55] Remmarlövsvägen   författaren
[56] Remmarlövsvägen   författaren
[57] Skogsvägen   författaren
[58] Skogsvägen   författaren
[59] Solvägen    författaren
[60] Solvägen    författaren
[61]  Solv./Hundramannav.  författaren
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[62] Solv./Hundramannav.  författaren
[63] Sallerupsvägen   författaren
[64] Sallerupsvägen   författaren
[65] Sallerupsv./Hundramannav.  författaren
[66] Sallerupsv./Hundramannav.  författaren
[67] Solv.-Trehäradsv./Västerlångg.  författaren
[68] Solv.-Trehäradsv./Västerlångg.  författaren
[69] Sallerupsv/Trehäradsv.  författaren
[70] Sallerupsv/Trehäradsv.  författaren
[71] Västerlångg./Odeng.-Bryggareg. författaren
[72] Västerlångg./Odeng.-Bryggareg. författaren
[73] Västerlångg./Västerg.  författaren
[74] Västerlångg./Västerg.  författaren
[75] Repslagareg./Västerlångg.  författaren
[76] Repslagareg./Västerlångg.  författaren
[77] Östergatan/Kvarngatan  författaren
[78] Östergatan/Kvarngatan  författaren
[79] Ringsjövägen/Fiskaregatan  författaren
[80] Ringsjövägen/Fiskaregatan  författaren
[81] Stora torg-Västergatan  SWECO FFNS
[82] Skolgatan   författaren
[83] Södergatan   SWECO FFNS
[84] Södergatan   SWECO FFNS
[85]-[92]  Västerlånggatan  författaren
[93]-[100]  Västerlånggatan  författaren

Samtliga flygbilder kommer från Eslövs kommun (Lantmäteriet). 
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