
Barnetråkk som medvirkningsmetode i 
ulike faser av planprosessen  

Kommunene anbefales å gjennomføre Barnetråkk regelmessig – uavhengig av 

pågående planprosesser, blant annet for å avdekke om det har skjedd positive 

endringer eller ikke. Barnetråkk krever tid og ressurser for å analysere funn og sikre 

refleksjon, og tidlig gjennomføring er derfor anbefalt. Her beskrives hvorfor metoden 

er viktig på de ulike nivåene og hva det kan gi av verdi gjennom hele planprosessen. 

 

I kommunal planstrategi 
Planstrategien skal få fram kunnskapsgrunnlaget som er viktig for å vurdere behovet for planlegging.  

Medvirkningen på dette nivået kan bidra til å identifisere generelle samfunnsmessige temaer som 

befolkningen er opptatt av – og som kommunen og politikere bør forholde seg til i kommuneplanens 

samfunns- og arealdel. Barnetråkk-metoden er særlig egnet fordi den belyser generelle utfordringer 

knyttet til folkehelse og nærmiljøet som har betydning for folks livskvalitet.  

Barnetråkk anbefales for å sikre deltakelse fra barn og unge. Funn fra Barnetråkk er relevant for ulike 

temaer og områder knyttet til lokalsamfunnsutvikling i et bredt perspektiv, sett fra de mest sårbare 

gruppene i samfunnet og fra de uten stemmerett.  

I arbeidet med planstrategien, bør det også kartlegges om og hvor det allerede er gjennomført 

Barnetråkk og hvilke skolekretser som bør prioriteres fremover. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som helhet og kommunen som organisasjon. En god samfunnsdel defineres ut fra i 

hvilken grad det er et fokusert og handlingsrettet dokument som tydelig peker ut prioriterte 

satsingsområder.  

 

Barnetråkk anbefales for å sikre deltakelse fra barn og unge. Innsikten fra Barnetråkk er relevant for 

ulike temaer og områder knyttet til lokalsamfunnsutvikling i et bredt perspektiv.  

Barnetråkk på dette nivået kan bidra til å skaffe både det sosiale og fysiske kunnskapsgrunnlaget. 

Barnetråkk-metoden er egnet fordi den belyser generelle utfordringer knyttet til folkehelse og 

nærmiljøet, som har betydning for folks livskvalitet.  

Barnetråkk kan bidra til å knytte samfunnsdelen til arealdelen, ved at det belyser sammenhengen 

mellom det sosiale og fysiske og hvordan disse faktorene påvirker hverandre. 

 

I kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er en arealplan for hele kommunen, som viser sammenhengen mellom 

framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i 

kommunen kan brukes til. 



Barnetråkkregistreringer kartlegger steder der barn og unge oppholder seg, deres behov, ønsker og 

preferanser knyttet til kommuneplanens arealdel og aktuelle framtidige utbyggingsområder. 

Barnetråkk synliggjør attraktive områder i bruk, samt utfordringer og muligheter i eksisterende 

situasjon.  

 

I reguleringsplanen 

For å kunne ivareta barnas innspill ved gjennomføring eller utbygging, anbefales oppfølgende 

registreringer i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid.   

Barnetråkk er kilde til å identifisere problemområder eller arealer med potensiale som bør 

undersøkes og analyseres nærmere.  Barnetråkk gir unik lokal kunnskap om et sted som har stor 

verdi for utviklingen av et framtidig tiltak – det handler om å bygge videre på eksisterende identitet 

og kunnskap.  

Barnetråkk egner seg godt for å kartlegge trafikale og andre utfordringer på skoleveien eller andre 

veier barn ferdes på vei til fritidsaktiviteter, lek og samvær. Barnetråkk brukes ofte til registrering av 

skoleveier.  

 


