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Forord
Den har rapporten sammanfattar en studie som genomfordes under
april-juni 1998. Syftet var att lata sexaringar uttrycka sin syn pa den
egna narmiljon. Barnen tog foton och ritade kartor. En utstallning
arrangerades, och den ar pa satt och vis studiens viktigaste
slutprodukt.
Detar manga som bidragit till att studien kunnat forverkligas. I forsta
hand ar det alla de 24 barnen i sexarsverksamheten pa Vinstaskolans
Gula paviljong. Barnens egna foton och kartor har gett oss en unik
inblick i hur sexaringar ser pa sin stadsdel. Utan deras medverkan
hade det varken blivit nagon fotoutstallning eller skriftlig rapport.
Forskollararna vid sexarsverksamheten, Barbra Ronnqvist och Solveig
Lobo, liksom barnskotarna Agneta Bodin och Lauren Weylandt har
spontant delat med sig av sin gedigna kunskap. De har lati t oss delta i
verksamheten pa ett naturligt satt och gett oss den tid vi har behovt.
Den vanliga atmosfaren har gjort den dagliga samvaron till ett noje. Att
bitr rektorn Hakan Enocksson visat start gensvar och intresse for
studien forstarker denna upplevelse.
Kontakten med Vinstaskolan initierades av Lena Hallberg, Vallingbys
Stadsdelsforvaltning. Studien kunde darmed forankras lokalt. Lenas
engagemang for FN:s barnkonvention och barns rattigheter gor det
ocksa mojligt att ta tillvara slutsatser fran studien pa ett konkret satt.
Radda Barnen har bade initierat och finansierat studien.
Projektledaren Anne-Marie Perssons utgangspunkt ar att forskolebarn
kan delta i planering av narmiljon. Det galler bara att hitta ratt metod.
Anne-Marie har hela tiden varit mycket uppmuntrande och engagerad
i detta arbete. Detar darfor gladjande att studien bekraftar hennes
ide. Den visar att aven sma barn kan delta - pa sina villkor.
Vi hoppas nu art den har pilotstudien kan fungera som
inspirationskalla for liknande projekt som har FN :s barnkonvention
som utgangspunkt.
Rapportforfattarna

Barns narmiljo - medinjlytande och delaktighet
Radda Barnens pilotstudie med forskolebarn
BAK.GRUND

I FN :s Barnkonvention betonas att barn har ratt att uttrycka sin
mening i fragor som beror dem, och att barnens asikter ska
respekteras.
Narmiljon ar tveklost en sadan fraga. Barn berors ju i allra hogsta grad
av sin narmiljo - av saval manniskorna som naturen och den byggda
miljon. Hur en stad och hur bostadsomraden planeras spelar alltsa
stor roll for att forverkliga de rattigheter som formulerats i
Barnkonventionen. Naturligtvis finns det ocksa ett barn- och
ungdomsperspektiv i stadsplanertngen. Ofta bygger detta pa att vuxna
tolkar barnens behov och onskemal, aven om det firms undantag. Ett
sadant ar trafikmiljofragor. Sedan 1993 driver exempelvis Vagverket
projektet "Forska och Iara", dar skolbarn involveras aktivt i fragor om
sin trafikmiljo, ett projekt som hittills omfattat sex skolor.
"VART JORDBRO"

Radda Barnen (RB) vill att barn ska engageras i fler fragor, exempelvis
planeringen av den egna stadsdelen. Under 1997 lat Radda Barnen
darfor gora en studie i Jordbro, en forort till Stockholm.
Syftet med studien var dels att se hur en grupp skolbarn upplevde och
varderade sin narmiljo, dels att initiera en forandringsprocess med
utgangspunkt fran studiens resultat.
Studien omfattade alla ungdomar i arskurserna sex och atta, och den
resulterade i en annorlunda karta over Jordbro, en karta dar
ungdomamas upplevelser, kanslor och erfarenheter styrde topografin
('Va.rt Jordbro", Radda Barnen 1997).
Resultaten presenterades for beslutsfattare och andra nyckelpersoner
som arbetar med lokala fragor. Vissa av ungdomarnas ideer och
onskemal har redan forverkligats.
Ansvaret att fortsatta den paborjade processen ligger pa deltagarna barnen sjalva i samverkan med vuxna i narmiljon. Radda Bamens
lokalforeningar antas ha en viktig roll, men ocksa la.rare, foraldrar,
grannar, andra enskilda organisationer, foretag eller politiker. Viktiga
ma.I ar att ungdomarna kanner delaktighet, vilket i sin tur starker den
lokala forankringen och engagemanget for narmiljon.
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NARMIWON SARSKILT VIKTIG FOR MINDRE BARN

Studien i Jordbro inspirerade Radda Barnen att arbeta vidare med
fragan om barn och deras narmiljo. Den visade tydligt att barn i nedre
tonaren har manga vardefulla synpunkter pa lokalsamhfillet. En
intressant fraga som dok upp var om aven yngre barn skulle kunna
involveras.
Att engagera barn tidigt i samhfillsfragor och att tillvarataga deras
asikter och synpunkter ar viktigt for en levande demokrati. Och vad ar
mer lampligt att borja med an narmiljon? Den betyder ju sarskilt
mycket for sma barn, bade for deras trygghet och for deras utveckling.
Den nara omgivningen kommer att satta djupa spar i barnet. Att det ar
giltigt for den sociala omgivningen ar allmant kant. Men det har ocksa
visat sig att naturen och den byggda miljon har en kanslomassig
paverkan som varar livet ut (Se "Research on Children's Participation
in Urban Planning", Radda Barnen 1998).
De yngre barnen har en mycket liten radie dar de kan rora sig

obehindrat utan vuxna. De befinner sig som regel inom ett begransat
omrade storre delen av dygnet, och de ror sig efter ungefar samma
monster dag for dag. Barnar hemma, pa dagis eller lekis, i naturen,
lekparken och pa bollplaner. De besoker post, affarer, biografer, teater
osv, dvs platser dar de gor riagot. Da de forflyttar sig mellan de har
platserna anvander de olika typer av transportmedel och upplever
darmed olika scener.
Narmiljoer varierar naturligtvis starkt mellan landsbygd och tatorter,
men ocksa mellan stadsdelar och kvarter i en och samma kommun.
Alla miljoer erbjuder inte bade trygghet och spanning. En segregerad
stad innebar olika levnadsvillkor och olika uppvaxtmiljoer for barnen.
Hur trafikfragor har losts, om det finns gemensamma ytor, parker, bad
och gronomraden, om torg, kiosker och affarer ligger inom barnets
aktivitetsradie - allt detta paverkar. Mindre barn paverkas sarskilt av
vilka kamrater och aktiviteter som firms i narheten. Foljaktligen blir
ocksa effekterna av en segregation mer patagliga for yngre barn,
speciellt barn fran resurssvaga familjer som sjalva har begransad
rorelsefrihet.
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STUDIENS SYFTEN

Kunskapen om hur sma barn upplever si tt bostadsomrade och sin
narmiljo ar begransad. eftersom de studier som gjorts ofta varit direkt
knutna till lekparker eller andra platser. som ar avsedda for barn. I
vilken man yngre barns erfarenheter och synpunkter faktiskt kan tas
in i vidare sammanhang, ar ett sa gott som obetratt fa.It. (Se vidare i
"Research on Children's Participation in Urban Planning", Radda
Barnen 1998)
Den aktuella studien ar darfor av explorativ art, och varken metod
eller fragestallningar var helt bestamda i forvag.
Forst och framst har vi forsokt fanga vad "narmiljo" innebar for barn i
sexarsaldern; hur de ror sig, vad i narmiljon de kanner till, tycker om
eller inte tycker om. Alla dessa fragor hanger ihop. och svaren pa
dem paverkar forstas bamens mojligheter att ha synpunkter. Orn man
passerar platser med bil far man ett annat intryck an da man cyklar
eller promenerar. Garman ensam till skolan uppmarksammar man
andra saker an om man gar tillsammans med en vuxen etc.
Ett annat syfte har varit att prova olika metoder for att ta reda pa vad
bamen tycker och tanker. Vi har haft vissa ledstjamor: Metoderna ska
ge relevant och tillforlitlig information fran bamen. Nagon djup och
komplicerad "tolkning" av informationen ska inte goras av vuxna.
Metoderna ska vara enkla att tillampa och ska kunna anvandas inom
sexarsverksamheten utan hjalp av experter. Vidare ska barnen tycka
det ar roligt men ocksa att det ar en utmaning. Det ar alltsa en lang
lista pa krav, och metodfragorna har foljaktligen fatt star tyngd i saval
studien som i den har rapporten.
Ytterligare ett syfte ar att anvanda slutsatserna fran den har
pilotstudien for att diskutera om och i sa fall hur barnens upplevelser
och synpunkter kan tas tillvara i samhallsplaneringen pa lokal niva. Vi
har alltsa forsokt besvara i vilket avseende man ka:n konsultera
sexaringar om deras narmiljo.
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METODER I VINSTASTUDIEN - ERFARENHETER

Den har studien ar alltsa explorativ till sin karaktar. Detta innebar att
vi sokt oss fram till olika kombinationer av metoder under studiens
gang.
For att dra lardom av de gjorda erfarenheterna beskriver vi nedan
konkret hur vi gatt tillvaga. Vi ska dock inleda med allmanna
reflektioner over nagra forutsattningar som maste vara uppfyllda oavsett vilka metoder som anvands.

Vikten av forankring ochfortroende
I manga avseenden ar forutsattningarna naturligtvis desamma som i
andra aktionsstudier som gors pa dagis, fritids eller i skolan. Sadana
har studier paverkar inte hara malgruppen, dvs barnen. utan ocksa de
vuxna. Att informera skolledning om syfte och hur man tanker arbeta
ar naturligtvis nodvandigt. Upptakten for vinstastudien var ett mote
med bitr rektor och berord personal vid sexarsverksamheten. Motet
var initierat av en aktiv och intresserad tjansteman pa det lokala
stadsdelskontoret. Alla som deltog i detta informationsmote har i
efterhand papekat hur viktigt detta var. Det var forst da man forstod
var studien skulle handla om.
Att involvera personalen. att ta hansyn till deras rutiner och att ha en
kontinuerlig kontakt med dem ar minst lika viktigt som att ha goda
relationer med barnen. I vinstastudien hade vi daglig kontakt med
nagon i personalen. Tillsammans med dem bestamde vi tidpunkter for
var narvaro och for promenader.
Foraldrarna informerades via ett brev {se bil.). och under studiens
gang forsokte vi presentera oss for sa manga forfildrar som mojligt, da
de kom till sexarsverksamheten for att lamna eller hamta sina barn.
Aven om det alltsa ar viktigt att informera och ha god kontakt med de
vuxna runt barnen sa ar det naturligtvis annu viktigare att skapa
fortroendefulla relationer med barnen. I vinstastudien beslot vi oss
darfor att delta nagra dagar i verksamheten for att barn en skulle fa
veta lite mer om oss och vi om dem. Vi pratade om allt mojligt med
dem medan de ritade och pysslade. Det gick naturligtvis inte att lara
kanna alla ordentligt. Vissa barn var mer nyfikna och pratsamma
medan andra var blyga. Till var stora gladje forandrades situationen
dock nar vi senare gick ut pa promenad med dem tva och tva. Alla var
oppna och ivriga att visa och beratta. Vi kande att vi hade deras
fortroende och att de tyckte att det var roligt att vara med oss.
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Promenader
Efter tips fran flera forskare valde vi att gora promenader med barnen.
och vi beslot oss for att promenera mellan skolan och barnens
bostader. dvs deras dagliga route. Den vagen kande ju barnen till. Hur
barnen rorde sig i omradet i ovrigt visste vi ingenting om.
Vi bestamde oss for att ta med tva barn i taget. eftersom barnen da
hade med sig nagon de kande val och sedan lange. Att ga tva och tva
var ocksa en fordel da barnen kunde diskutera sinsemellan. Att ta fler
barn pa en gang var inte aktuellt da Vi kande att detta inte skulle ge
var och en tillrackligt utrymme.
Forskolelararna valde ut de tva barn vi skulle ga med. Ett
kriterium var att de skulle bo relativt nara varandra, eller atminstone
at samma hall. Ett annat var att de tva barnen skulle "ga bra ihop", dvs
att ingen skulle dominera den andra alltfor mycket. Barnen fick inte
heller vara a1Itf6r bra kompisar. eftersom de da skulle kunna bli for
intima med varandra och utestanga oss. Det fanns ocksa en eventuell
risk for att de skulle flamsa. Forskolelararnas kunskaper om barnens
relationer till varandra var har helt nodvandiga. Sammansattningen av
paren blev bra, alla barn fick komma till tals och ingen dominerade for
mycket over nagon annan. Undantagsvis hande det att nagon blev
allfor ivrig. Da forsokte vi tona ner honom eller henne till forman for
det andra barnet.
Vi bad barnen att bli vara "guider" pa promenaden. Dels skulle de visa
oss hur man kommer fran. skolan till hcmmct. Vi bad dein visa oss fina
stallen. och stallen de tycker om pa vagen eller i narheten av
bostaden. Barnen fick sjalva valja vag och bestamma vem som skulle
"guida" oss olika strackor. Det behovde alltsa inte vara den kortaste
eller snabbaste vagen, om det fanns en vag de gillade battre. Efterhand
fragade vi dem ocksa om det fanns nagra "farliga" eller "laskiga"
platser, som de kunde visa oss.
Under promenaderna hade vi med oss en enkel intenjubandspelare
och vi spelade in det barnen sa pa band. Det gallde bade nar vi stallde
fragor och nar barnen kom med spontana kommentarer. Det kunde
vara svart att fa svar pa de fragor vi stallde; ofta blev barnet distraherat
av nagot omkring och undlat att svara. Att diskutera saker och ting i
miljon. medan man var dar, visade sig dock ha fordelar. Sakerna ar da
mer konkreta an nar man pratar om dem efter promenaden. da
si tuationer ofta blir for abstrakta.
Utan tvekan tyckte alla barnen att det var roligt att fa guida oss och att
fa visa platser som de tycker om.
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Rita kartor
For att fa en ide om bur barnen uppfattar sitt omrade som helhet
fragade vi barnen om de ville rita kartor. Vissa ville, andra ville inte.
De som inte ville rita sa ett mycket bestamt nej. Men efter ett tag. nar
ett barn ritat en karta, och de andra fick syn pa den, andrade sig
manga. Nu ville ocksa de gora en egen karta.
Da vi narmade oss dagen for fotoutstallningen satte vi upp alla foton
och kartor pa skarmarna och visade barnen. En flicka som tidigare
absolut inte velat ri ta andrade sig nu och ville ha med en karta.
Foljande morgon kom hon till skolan med en egenhandigt ritad karta i
handen. Hon lamnade kartan. och gick sedan hem igen direkt.
eftersom hon var sjuk. Dagen efter var hon tillbaka i skolan och ville da
gora ytterligare en karta!
Bland dem som ri tade kartor markte vi att de fiesta lyckades ri ta en
"verklighetsenlig" karta, dvs de placerade platser at ratt hall etc.
Andra gjorde mer fantasifulla kartor som inte overensstamde med
verkligheten, till exempel fick en flicka med platser fran bade
Vinsta/Nalsta, Vallingby, stan (Stockholm) och Sundsvall pa sin karta.
De barn som ri tade kartor uppskattade alltsa arbetet mycket. Det
marktes val att barnen var mycket stolta over sina kartor. En pojke
ville inte lana ut sin karta till utstallningen; han ville ta hem den
istallet. Via foraldrarna fickvi sedan reda pa att han bett att fa den
inramad och upphangd hemma. Gladjen over kartan tog olika uttryck:
En flicka var stolt over att hon gjort den forsta kartan i gruppen; en
pojke var stolt over att ban gjort den storsta kartan. och sa vidare.
Barnen behovde olika lang tid for att rita sin karta. Vissa ritade pa
nagon halvtimme, andra tog flera dagar pa sig att bli fardiga.
I vissa fall ritade barnen kartor innan vi var ute och promenerade, i
andra fall efterat. For manga barn blev promenaden ett bra underlag.
Att ri ta en karta over vagen vi gatt inspirerade dem att tanka i "ett
fa.gel- eller helikopterperspektiv" som de sa. Vi kunde dessutom
konkret hanvisa till platser vi passerat: "ska den stora lekparken vara
med?", "minns du den lilla skogen?", "var ar xx bus?" och sa vidare.
Helt klart blev just det bar nya perspektivet en "aha-upplevelse" for
flera barn.

Fotografter
I borjan var vi osakra om bur barnen skulle kunna handskas med en
kamera. Att ta kort pa si tt hus tyckte vi skulle vara ett lampligt test.
De forsta barnen vi var ute med fick darfor dels ta kort pa sina bus,
dels pa de platser de tyckte mest om. Vi fann dock snart att barnen
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beharskade karueratekniken ruycket val. Dessutoru fann de ruanga
ruotiv i narruilj6n. soru de tyckte sarskilt ruycket oru.
Det blev oftast platser i deras tradgardar. Bloruruor var ett av de
vanligaste ruotiven. Srua skogar och grasruattor liksoru husdjur
f otograferades ocksa ofta. Vissa barn tog ocksa kort pa lekplatser och
parklekar, och nagra soru visade oss den lokala pizzerian fotograferade
den.
Vad de tycker sarskilt ruycket oru ar sannolikt relaterat till arstiden.
Att varbloruruorna just koruruit upp gjorde sakert att de blev sarskilt
populara soru ruotiv.
Vi anvande oss av tva olika karueror: en pocketkaruera rued blixt och
en engangskaruera utan blixt. Alla bilder blev ruycket bra; battre an
vad vi f6rvantat oss. Barnen lyckades hela tiden ha.Ha karuerorna stilla
och var f6rsiktiga rued deru.
Vadret spelade dock in en aning vad galler bildemas kvalitet: under
regniga dagar blev fotografierna (naturligt nog) ruorkare och trakigare.
Detta ar eruellertid svart att paverka; den enda I6sningen ar att vanta
rued proruenaderna till soligare och ljusare dagar.
Under proruenadema rued barnen hade ocksa vi sjalva rued oss en
karuera. Vi fotograferade barnen ruedan de fotograferade. Detta blev
ruycket uppskattat av barneri sjalva under utstallningen soru blev ruer
livfull nar det f6rutoru barnens egna foton f6rekoru kort pa barnen i
egenskap av fotografer.
Vi dokuruenterade ocksa rued karueran nar barnen stannade for att
leka under proruenadens gang, i skogar, lekparker. parklekar och pa
grasruattor. Dessa foton korupletterar de andra ruetoderna soru
anvants i studien. Till exerupel visade det sig att nastan alla barn,
ruedan vi proruenerade, ville "ta sig uppat": De klattrade upp pa
stenar. i trad. pa vara ryggar, i lekplatsers stallningar och pa
lekstugors tak. Det har tog vi sj alva kort pa. nagot soru var ruycket
uppskattat av barnen. Bade foton dar barnen agerade fotografer och
foton dar de sjalva var f6rerual for fotograferingen koru darfor att inga
i utstallningen.
Manga hade aldrig tagit kort f6rut, sa det var viktigt att instruera deru.
Vissa barn var ruer intresserade an andra av att fotografera. Flera barn
tog valdigt ruanga kort. och vi fick f6rs6ka att "stoppa deru" och be
deru att ta pa hara "fina saker".
En del barn fick vi 6vertala att fotografera, eftersoru vi redan fran
borjan hade beslutat att aUa skulle vara delaktiga, dvs ha rued nagot
kort i utstallningen. Vikten att insistera pa att varje barn atminstone
ska ta nagot foto bekraftades under vinstautstallningen. En pojke. soru
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motvilligt och efter lang overtalning fran var sida tagit tva fotografier
fragade exempelvis ''var alla hans kort var".
lntervjuer

Efter att vi promenerat med alla barn ville vi stalla nagra fragor mer
systematiskt. Vi anvande oss darfor av ett intervjuunderlag och stallde
samma fragor till var och en. Det gallde till exempel vilka de lekte
mest med, vad de tyckte om sarskilt mycket i sitt omrade och vad de
ville andra pa (se bil.).
De fiesta av dessa fragor visade sig vara alldeles for abstrakta for
barnen. I sa gott som samtliga fall kunde barnen inte komma pa vad
som var bast med deras omrade, och vi var tvungna att stalla ledande
fragor: "Kanske lekparkerna? Pizzeriorna?" etc. dvs fragor med
mycket liten vetenskaplig relevans. Nar det galler fragan om vad de
ville andra pa var "Mer leksaker hemma", "Att min katt ska fa ungar"
och dylika svar vanliga. Medan vi fragade vad de ville andra pa i sitt
omrade, relaterade barnen svaren till sina sma, egna sfarer, dvs
"hemma". Bamen knot inte an till vara promenader och
diskussionema under dessa.
En slutsats ar darfor att det ar battre att gora intervjuer i direkt
anslutning till promenaderna, helst precis efter dem, eftersom det ar
for mycket som distraherar under sjalva promenaderna.
Utvii.rdering

I slutskedet av studien fragade vi barnen vad de tyckte om
1) att fotografera, 2) att ga promenader och 3) att rita kartor.
De fick kryssa for antingen en glad gubbe, en sur gubbe eller ett
fragetecken. Det visade sig dock att barnen inte visste vad ett
fragetecken var' sa detta byttes sa smaningom ut mot en "neutral
gubbe" (se bilaga).
Den valda tidpunkten innebar att flera barn kryssade i vad de tyckte
flera veckor efter att de utfort metoden ifraga. Nar det galler att ri ta
kartor var detta olyckligt, eftersom barnen "glomt" hur det var.
Dessutom berodde svaren till viss del av barnens humor just den dagen
da utvarderingen agde rum. Exempelvis, den pojke som var den mest
ivrtge kartri taren kryssade for den sura gubben pa fragan om hur det
var att rt ta en karta.
Var slutsats ar alltsa att man ska la.ta barnen utvardera i direkt
anslutning till kartri tandet. Promenaderna tycks ha gett ett mer
bestaende intryck. Bade fotografering och promenad markerades med
en glad gubbe av samtliga barn!
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VAD KAN VI LARA AV METODERFARENHETERNA I
VINSTASTUDIEN?

De erfarenheter vi gjort i vinstaskolan kan sammanfattas enligt
foljande:

Personalens kunskap och engagemang ar ovarderliga liksom ett
posi tivt, socialt klimat mellan personal, barn och de personer som
genomfor studien.
De som ska utfora studien bor forbereda sig innan studien borjar:
,.. De bor inhamta kunskap om det aktuella bostadsomradet, skaffa
kartor, observera omgivningen med tanke pa planering, typer av
bostader, trafik, dagis, lekparker, parklek, kiosker, affarer, pizzerior.
gronomraden etc.
,.. De bor ocksa ha en overblick over var barnen bor i omradet.
avstand till skola. hur de tar sig till skolan etc.
,.- De bor kanna till barnens namn. Barnen och de som ska genomfora
studien maste sedan Iara karma varandra under nagon vecka, innan
sjalva studien borjar.
Alla de valda metodema har sina for- och nackdelar. Darfor ar det
viktigt att se till att prova fragor pa olika satt och att anvanda
metodema sa att de kompletterar varandra (s k triangulertng).
Fotopromenader med tva barn i taget ger mangsidig information. om
de kombineras med halv-strukturerade intervjuer.
Att anvanda bandspelare fungerade ovantat bra. Barnens samtal och
kommentarer paverkades inte av att bandspelare anvandes under
promenaderna.
Att varje dag skriva dagbok med hjalp av informationen pa bandspelare
gjorde det mojligt att i efterhand rekonstruera promenaderna.
Detar viktigt att hfilla ordning pa banden. For varje promenad
paborjades ett nytt band. Barnens namn noterades. Pa det sattet
undvek vi hopblanding och tvekan om vilka barn bandet gallde.
Med fa undantag tyckte bamen att det var roligt att fotografera. En del
maste hejdas, medan nagra maste overtalas att fotografera. Att fa alla
att fotografera ar viktigt. Nar de far se sina alster ar de mycket stolta.
Att fotografera 'Vad barnen tycker sarskilt mycket om" fungerar bra
som utgangspunkt. Man maste dock ha i minnet att detta ar relaterat
till arstid.
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Sexaringar beharskar fotetekniken - om de far behovlig hjalp.
Engangskameror ger tillrackligt bra resultat, om man kan valja bra
vader. En riktig pocketkamera ar dock att foredra. Barnen var mycket
radda om den kamera de fick lana av oss, och en fordel var att man
kunde hanga den i ett band runt halsen.
Den information man far genom att intervjua sexaringar ar inte lika
tillforlitlig som de samtal man har under promenader. Behaver man
komplettera sadana samtal ska det ske i omedelbar anslutning till
promenadema, inte flera dagar eller veckor efterat.
Att rita en karta over sitt omrade, eller sin skolvag, ar ett bra och
roligt satt for vissa sexaringar att fa ett nytt perspektiv pa Sitt
bostadsomrade.
En karta ar nagot man ar mycket stolt over.
Kartri tning ar ett bra satt for vuxna att forsta hur barnen upplever sin
nara omgivning.
Att folja upp varje ritad karta med ett samtal med kartritaren skulle
sannolikt ge annu en dimension, nagot som tiden inte medgav i
pilotstudi en.
Da ett antal barn provat en inetod ska dessa fa chansen att utvardera
den. Med utgangspunkt i resultaten av utvarderingen kan sedan
metoden modifieras.
Det finns flera fordelar med att vara tva personer som genomfor
studien:
Vart och ett av barnen som man promenerar med kan fa
uppmarksamhet under promenaden.
Ar man tva blir det mojligt att anvanda flera metoder samtidigt
(Fotografering, bandspelare, intervjuer strax efter).

Tva personers oberoende bedomningar ger en hogre reliabili tet at
insamlad information.
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VAD BARNEN I SEXARSGRUPPEN I VINSTASKOLAN TYCKTE OM
I NARMILJON

Vad kan generali!l:ern!I:?

Som vi tidigare namnt var vinstastudien en pilotstudie. Metodfragorna
var lika mycket i fokus som sjalva resultaten av barnens synpunkter.
De 24 barnen i Vinstaskolan representerar en typ av boendemilj6.
Barnen bor i enfamiljshus med stora tomter eller i radhus med manga
gemensamma ytor och flera mindre lekparker nara bostadshusen. Tva
storre parklekar firms. Radhusomradena ar trafikseparerade. Pa
tillfartsgatoma i dessa omraden ar hogsta tillatna hastighet 30
km/timmen. en hastighet som gfiller for sa gott som hela omradet
med undantag for ett par storre genomfartsleder. I en del
radhusomraden firms det gemensamma parkertngsplatser och garage.
Dar ar biltrafik ofta forbjudet framfor och mellan husen. I andra har
man maxhastigheter pa 20 eller till och med 10 km/timme.
Sammantaget ar det alltsa mycket speciella bostadsomraden som
barnen bor i. For att saga nagot generellt om sexartngars uppfattning
av sin narmiljo behovs foljaktligen fler studier goras. For framtida
jamforelser med barn i andra typer av bostadsmiljoer ska vi dock
sammanfatta nagra slutsatser.

Begriinsad rorelsefrihet
Sexaringarna ror sig mycket lite pa egen hand utanfor sjalva
skolgarden och utanfor den egna garden hemma. De uppmanas att
vara "inom horha.11" sa att de vuxna kan ropa pa dem. En del har
mindre lekparker alldeles utanfor huset och far ga dit sjalva. "Pa
lediga dagar kanjag ocksafa ga lite liingre striickor till en storre parklek
omjag sager till", sager nagra. Ingen av dessa barn behaver passera

nagon storre gata. Alla barnen har ett bra stycke till affarer och ingen
gar och handlar sjalv. Relativt sett fa barn i sexarsverksamheten
traffas hemma hos varandra. Nar man ar hemma leker man oftast med
syskon eller grannbamen.
Manga aker bil, nagra cyklar och nagra gar till och fran skolan. De
allra fiesta har sfillskap med en vuxen.
Det begransade rorelseffiltet medfor att bamens kunskap om
narmiljon ar begransad. Orn man inte ror sig i ett omrade, kan man
naturligtvis inte kanna till platser och vagar. Vinstabarnen har logiskt
nog bara synpunkter pa det de kanner till; "den absoluta narmiljon".
dvs omkring hemmet, omkring skolan och vagen daremellan.
Att sexartngarna inte ror sig inom sarskilt stora ytor pa egen hand
beror forstas dels pa att vuxna vill ha mojligheten att omedelbart fa
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kontakt med dem. Man vill ha barnen inom synhfill ell er horhfill och
vill kurma reagera snabbt om nagot hander. Dels beror det pa att trafik
ar en riskfaktor. Bilvagar begransar rorelsefriheten:
"Jag far inte ga over gatan sja.lv", ar en vanlig kommentar.

Siiker trafik
Barnen ar inte radda for trafiken men tycker att det har med 30skyltar ar lite oklart. "Da dr detju bara dam som maste korafortjor att
dam har brattom somfdr korajort; ambulanser, brandbilar och polisen.
Men det verkar valdigt manga andra som ocksa har brattom", sag er en
pojke och tillagger: "Menjag tycker det dr bra med 30-skyltar sajag tar
ettjoto pa en sadan skylt...". "En del har inte nagon hemma som sager at
dam att inte kora sajort", ar det skill en annan pojke anger for att det

. firms fortkorare.
De barn som gar eller cyklar till skolan och som bor pa andra sidan
den hart trafikerade Bergslagsvagen uppskattar den overbyggda gangoch cykelbron. "Det dr battre att bli underkord an overkord'
sammanfattar en pojke.
Uppfattningarna varierar om varfor det finns gupp pa en del gator vi
passerar. "Gupp i vagen dr brajor da kan inte bilarna korajort. Da
jorstors dam", sager nag on. Andra tror att det firms gupp i vagen for att
det ska vara kul att cykla over dem.
Barnen har alltsa en varierad bild av trafiken. Dear inte radda men
gillar inte att bilvagar ska fa hindra dem att ga till attraktiva lekplatser
eller att kunna cykla mer och langre.
Tryggt omrdde

Inget av barnen upplever att det finns nagon laskig eller farlig plats.
Nagra papekar att det finns storre pojkar som ar retsamma och
hotfulla pa "deras" lekplats, men det verkar inte uppfattas som sarskilt
allvarligt av de utsatta barnen. Inte heller har nagot barn sett nagra
"fullisar" runt skolan eller i det egna omradet. Hur omradet ar nar det
ar morkt pa kvallen eller natten vet de inte, eftersom de ju inte
upplevt det! Ett allmant intryck ar att barnen pa Vinstaskolans Gula
paviljong kanner sig mycket trygga i sitt naromrade.

Naturen
Alla barn, utan undantag, uttrycker sin uppskattning av naturen runt
omkring deras bostader. Blommor ar det motiv som ar absolut
vanligast bland fotoobjekten. Barnen fotade egna blommor, blommor i
grannarnas tradgard och vilda blommor i massor. Det kan kanske till
del forklaras med tidpunkten for studien; april-maj, nar de forsta
efterlangtade blommorna sticker upp.
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Men ocksa grona Hilt och sma skogsbackar far mycket uppskattning,
och blev foremal for fotografering. I skogsdungarna uppskattas
klattertrad och stora stenar. "Harifrcm har man enjattebra utsikt'' sager
manga. Granar och buskar som ger skydd for insyn ar bra for "hdr kan
man sitta och titta ut utan att bli seckf' sager nagon.
Utomhusmiljo kan ocksa erbjuda avskildhet, "ett eget revir". Na.got
overraskande tyckte de fiesta barn att man fick vara mer i fred
utomhus an inomhus. "Ute.finns sa mangaplatserf" Det visade sig
stamma bra. "I den har skogen kan man ocksa bara sitta och tanka om
man vill" sa en pojke om "hemliga skogen".
Det ar inte hara under ta.ta, skyddande grangrenar som man kan skapa
avskildhet. Man kan ocksa befinna sig hogt upp: "Det ar Jatteskont att
ligga alldeles stilla har hogt uppe pa en gren", ropade en pojke som lagt
sig tillratta fyra, fem meter upp i "hans eget tract".
For att skogarna ska filskas av barnen ska de vara "lagom" vilda och
stora. Sadana verkar det finnas gott om i de har bostadsomradena,
och flera barn visade oss hur man kunde ta en omvag hem fran skolan
for att fa sadana har upplevelser.
Mojligheten att se vilda djur och faglar gor vissa glantor sarskilt
populara, och barnen tillbringade langa stunder for att kunna
fotografera en fa gel i flykten.
Med enstaka undantag kunde barnen inte tanka sig nagon battre plats
att bo pa an dar de nu bor. Att ha naturen nara var ett starkt motiv.
"I stan.finns det varken grasmattor eller p-platser", sa en flicka som
hade erfarenhet fran innerstan. "Har kan manju ha ett eget gosseqjur
ute" var ett annat motiv, och flertalet barn uttryckte fortjusning over
bade de egna och grannarnas sma husdjur; kaniner, katter och
hundar.
"I parkleken iir det roligt"

Det finns tva storre parklekar inom skolans upptagningsomraden. Nar
vi bad barnen visa oss nagot stalle dar det ar kul att vara sa blev det
ofta en av dessa parklekar. Det ar sarskilt nagra lekredskap som ar
populara; linbanor, hoppborgar, brandtorn och cyklar. Tornen var
populara for att de liksom klattertraden erbjod barnen "en fin utsikt",
och alla barnen ville garna fota fran sina hoga hojder!
De mindre lekparkerna som exempelvis finns inom radhusomradena
fick inte sa manga positiva omdomen av sexartngarna. "Dom ar trakiga
och det ar bara mindre barn diir" var ett vanligt svar. Det firms
emellertid ett par redskap som fick godkant; hoga saker, gravskopor
och motorcyklar (fasta pa en grov fjader).
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Lekparkerna erbjuder inte sa manga naturliga platser for avskildhet,
och en av flickorna visade ass att om man vill vara ifred sa far man
krypa ner i en lada (med lufthal) som egentligen var avsedd for
lekredskap. En annan flicka pekade ut en liten plats mellan den lilla
lekparken och den stora parkleken som "sitt revir" och havdade: "Hiir

jarJag vara ensam".
En onskan fran barnen ar att det skulle firmas personal i parklekarna
aven de tider nar sexariga barn ar lediga, dvs sent pa kvallen och pa
helgerna.

Klotter tycker barn.en inte om
Det firms mycket lite klotter i omradena. Da nagon klottrat, agerar de
boende snabbt for att tvatta bort det. Barnen berattade mycket
fornarmat om att nag on klottrat pa "deras lekplats". Da Vi fragade om
de ville ta ett foto sa de bestamt nej. Alla hade samma motivering:
"Jag vill inte anviinda nagot av minafoton pa sant". (Vi hade ju
begransat antalet foton som var och en fick ta).

Slutsatser
En slutsats ar att sexaringarna har en begransad aktionsradie. men att
de inom derma har bestamda uppfattningar om vilka stallen och
platser de tycker om.
Det firms nagra gemensamma drag for vad barnen uppskattar. Alla
barnen visar att de tycker om natur, blommor, tract, buskar och djur.
De tycker ocksa om spannande parklekar som lockar till utmaningar.
och de tycker om den lilla lokala pizzerian. Att ha nara till
lekkamrater ar en artnan bra sak. Det har man pa "Gula". Att fa vara
tillsammans med kompisar pa sexarsverksamheten ar naturligtvis
sarskilt populart bland villabarnen som inte har sa manga jamnariga
lekkamrater i grannskapet.
Ingen upplever att det firms nagra farliga eller "otacka" platser, och de
kanner sig helt trygga i sitt omrade. Barnen relaterar inte den egna
begransade rorelsefriheten till risker eller farligheter. Kunskapen om
hur trafiken fungerar kan vara lite motstridig. Man litar pa att forare
foljer reglerna, trots att man tycker att manga kor for fort!
Tidpunkten for studien inverkar naturligtvis pa barnens preferenser.
Den massiva fotograferingen av varblommor namndes tidigare som
exempel. Det vore darfor intressant att gora studier vid olika arstider.
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SAMMANFATTANDESLUTSATSER
"Niinnifjo"- ett begriinsat fiilt for sexdringar

Pa egen hand ror sig sa gott som alla barnen bara inom ett begransat
omrade. Det ar inom det narmaste kvarteret. De fiesta tar sig till och
fran skolan tillsammans med en vuxen, och nar de ror sig runt skolan
ar det tillsammans med klassen och froknar. En hel del av barnen
besoker regelbundet stallen dar de sportar, sjunger eller spelar teater.
Vuxna foljer som regel med och man aker ofta bil.
Barnens kunskaper om och erfarenheter av sin stadsdel ar begransade
till de platser de besoker och de vagar de anvander for att komma dit.
Att ga eller cykla ger andra upplevelser an att aka bil.
Har synpunkter inom givna fii.lt

Barnen har konkreta bilder av vad de gillar - inom det fa.It dar de ror
sig. De har egna synpunkter som ar varda at ta hansyn till. Nar det
gfiller narmiijon kan alltsa artikel 12 i FN :s barnkonvention omsattas i
praktiken ocksa for sexaringar.
Nar det galler platser som ar avsedda just for barn har de manga
konkreta forslag bade pa la.gen och pa lekredskap.
Det ar framfor allt parklekar som ar attraktiva for den har
aldersgruppen. De fiesta av barnen bor emellertid ganska langt fran en
sadan. De tycker darfor att det borde finnas personal ocksa pa helger,
sa att de kan utnyttja parkleken da. Pa vardagar hander det att
sexaringarna kanner sig undanskuffade av fildre barn, som deltar i
"mellanstadieverksamhet" dar.
Nar det gfiller planering av ett bostadsomrade visar barnen pa vikten
av att bevara "lagom stora". naturliga gronomraden och tract mellan
kvarteren.
De visar att de uppskattar blommor och grona fa.It, och aven hur
viktigt det ar att planera sa att det finns fortsatt utrymme for f aglar
och andra djur.
Barnen pekar ocksa pa vikten av att ha en traffpunkt i ett
bostadsomrade. Pizzerioma ar stallen dar det ar liv och rorelse, och
dar man ocksa kan kopa pizzor och glass. Dessa stallen alskas av
barnen. (Det finns inga cafeer, kiosker, sma affarer eller annan
verksamhet i omradena. Ofta ar ju kiosker och cafeer samlingsplatser
for nagot aldre barn, men ingen har namnt att han eller hon saknar
nagon sadan plats).
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Barnens aktionsmonster visar tydligt hur trafikleder begransar dem
fran att rora sig pa egen hand. De antyder ocksa hur rorelsefriheten
kan oka med hjalp av trafiksakerhetsatgarder som overbyggda broar,
gupp i gatan, laga hastigheter och trafikljus. Samtidigt pekar studien
pa ett stort behov av ett omsesidigt utbyte av trafikkunskap och
trafikforstaelse bland vuxna trafikplanerare och sexaringama.
De forslag till forbattringar som kommit upp ar dels mer oppet i
parkleken, dels att kunna cykla mer och langre. Att det ar sa fa forslag
kan hanga samman med att barnen ar nojda med sitt bostadsomrade,
eller att det inte foresvavat dem att fundera pa hur det skulle kunna
vara. Det kan ocksa hanga samman med metoden vi anvant Man kan
ju inte fotografera ett ideal. Visserligen har vi ocksa fragat bamen om
de skulle vilja rita "sitt dromhus" eller nagot liknande, men intresset
var svagt. 6nskemalen om mer oppet i parkleken kom fram under
promenadema, medan onskemal om att kunna cykla mer var ett
spontant svar under vara intervjusamtal.
Det ar naturligtvis ater vart att papeka att studien gjorts i radhus- och
villaomraden. Hur allmangiltiga ovannamnda slutsatser ar far
kommande studier i andra typer av bostadsomraden utvisa.
Hur man bast fangar sexaringamas synpunkter

Som vi beskrivit i metodavsnittet sa har alla de utprovade metoderna
sina for- och nackdelar. Fleia metoder som kan komplettera varandra
behovs darfor.
Vi kan konstatera att fotopromenader med tva barn i taget ger
mangsidig information om de kombineras med intervjuer. Att
anvanda bandspelare under promenaderna fungerade ovantat bra.
Art barnen fotograferar vad de tycker sarskilt mycket om ar bade
populart och informationsrikt. Man maste dock ha i minnet att detta
ar relaterat till arstid.
Sexartngar beharskar fotetekniken - och behaver som regel mycket
liten hjalp. Engangskameror ger tillrackligt bra resultat, om man kan
valja bra vader! Aven om vissa barn ar tveksamma ar det viktigt att alla
far det stod de behover for att fotografera. Nar fotona val ar
framkallade ar alla stolta over sina produkter.
En annan slutsats av pilotstudien ar att den information vi fick genom
intervjuer som gjordes senare inte ar lika tillforlitlig som den
information vi fick under promenaderna. Vill man komplettera
information maste denna vara mycket konkret.
Art rtta en karta over sitt omrade, eller sin skolvag, visade sig vara en
utmaning for manga. De forstod sa smaningom att de tecknade sitt
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omrade ur ett "fa.gel- eller helikopterperspektiv", vilket var eggande.
Vi forestaller oss att man skulle kunna gora mycket mer av en
kartovning an vad vi hann med under pilotstudien.
En allman slutsats ar att den har typen av studier kraver oppenhet
och foljsamhet fran dem som gor studien. En annan ar att det behovs
mer tid an for liknande studier med aldre barn. Studien gjordes under
en mycket begransad tid, eftersom den hade karaktaren av
pilotstudie. Vi kunde alltsa inte prova nagra metoder som kraver
langre tid.
Orn man beslutar sig for att gora en studie under en langre tid firms
det dock ett lockande alternativ och det ar att bygga upp en modell av
bostadsomradet eller narmiljon. Denna form skulle sakert passa val in
i sexarsverksamheten.
Mer omfattande studier skulle naturligtvis ocksa tillata fordjupade
analyser. I pilotstudien fann vi exempelvis inte nagra uppenbara
skilhlader mellan flickor och pojkar i nagot avseende. Gar man pa
djupet i den har fragan ar det dock sannolikt att den bilden skulle bli
mer nyanserad.
Fotoutstiilbting - en viktig aterforing till bamen

En viktig aspekt under hela studien ar att ha.men sjalva ar i centrum.
Det ar deras uppfattningar, asikter och varderingar som registreras.
Darfor maste ocksa slutprodukten vara tillganglig for ha.men.
Eftersom sexaringarna ju inte kan lasa racker det inte med en
skriftlig rapport.
I pilotstudien valde vi att gora en utstallning av bamens foton och
kartor. Alla barnen var representerade med ungefar lika manga foton.
Utstallningen visades forst for barnen sjalva, sedan i ett antal
omgangar for foraldrar och for hela skolan. Sa smaningom ar det
ocksa tankt att den ska kunna visas for politikei:: och andra som ar
ansvariga for den lokala planeringen i omradet. ·
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NAGRA TIPS HUR EN STUDIE OM NAR.MILJoN KAN
FORBEREDAS

Innan man satter igang en studiear det viktigt att stalla samman en
enkel projektplan. Denna bor innehalla forutsattningar, syfte, vem som
ska delta, vem som ska ha huvudansvaret for de olika momenten.
metoder. tidsberakning, tidsspann, kostnader, slutprodukt och
presentationsform. Detar val vart att lagga ned tid pa en sadan
projektplan.
Hur projektplanen kommer att se ut konkret beror forstas pa vilket
innehall de olika rubrikerna far. Nagra forutsattningar ar dock
nodvandiga: Att saval barn som vuxna kanner entusiasm, att arbetet
kan kombineras med de dagliga verksamhetema och att det inte ska
karmas betungande.
SY.[ten

Diskutera och skriv ner olika syften med projektet. Klargor vilket syfte
som ska prioriteras om det visar sig att alla syftena inte kan uppfyllas.
Det ar ocksa bra att ha syftena nedskrivna i det fall projektet maste
andras efter en tid eller om nagon ny person kommer in under
projektets gang. Att formulera de konkreta fragor som ska besvaras i
studien ar ett bra redskap. Under arbetets gang kan man kontinuerligt
checka av vilka av fragoma som ar besvarade.
Vem ska delta i studien?

Notera om alla barnen ska delta eller om det ska vara ett projekt for
en viss grupp som valjer detta tema. Var erfarenhet fran pilotstudien
ar att alla barn var valdigt angelagna om att fa delta i promenader och
att fotografera. Samma entusiasm farms inte nar det galler att rita
kartor eller teckna sitt hus och gard.
Vilka metoder ska anviindas?

Metodvalet behover diskuteras genom grundligt innan man startar
studien.
Av pilotstudien larde vi oss att flera metoder behover kombineras.
Fordelarna med fotopromenader med ett eller tva barn och tva vuxna
ar stora. En nackdel ar dock att promenaderna ar tidskravande. En
annan att de ar kostnadskravande (film och framkallning).
Fotopromenaderna behover kompletteras med samtal med bamen,
som helst gors i anslutning till promenaderna, bade under dessa och
strax efterat. Det ar da bra att ha en checklista med angelagna fragor
(for ex, se bilaga).
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Att rita kartor var mycket populart bland vissa barn. De flesta uttryckte
att de inte kunde rita en karta, men vaxte enormt med uppgiften da
de fick hjalp. De fick ny kunskap och ett nytt perspektiv pa
omgivningen, nagot som fascinerade dem oerhort. En del barn var
dock inte intresserade av att rita kartor. For att fa en uppfattning om
vad barnen uppskattar kan man la.ta dem utvardera olika metoder
allteftersom (se bilaga).
En metod som antagligen ar effektiv for att la.ta sexaringar Iara kanna
och vardera sin nara omgivning ar att bygga upp en modell av
bostadsomradet. For det behovs dock en langre tid, nagot som vi inte
hade i pilotstudien. Eventuellt skulle uppbyggandet av en modell
kunna kombineras med fotopromenader.
Hur mycket tid ska avsa.ttas?

Promenaderna i pilotstudien varade mellan nagon timme upp till ett
par timmar.
Sjalva bearbetningen av materialet fran promenaderna, dvs fotona och
banden, om man valjer att ha bandspelare med sig maste fa ta sin tid.
Det ar darfor viktigt att man tar till rejalt med tid just for den har
delen av studien.
Var erfarenhet fran pilotstudien ar att det tar ea 30 minuter att lyssna
genom det samtal som fordes med de tva barnen. Vi forde sedan en
dagbok dag for dag med utgangspunkt i samtalen fran banden och
andra iakttagelser.
For att kunna saga nagot generellt om barnens synpunkter behaver
svaren pa de fragor man stfiller under promenaden kategoriseras. Man
gor ett enkelt, kvali tativt kodschema. Avvikande och unika svar ar
ocksa varda att noteras. For den har enkla bearbetningen behaver man
ytterligare en knapp timme per promenad.
Orn nagon utomstaende anlitas far man tamed i berakningen att all
tid inte kan vara effektiv, eftersom projektet maste anpassas till
dagliga rutiner och schema.

Valjer man att bygga en modell av bostadsomradet eller stadsdelen i
kombination med promenaderna maste man forstas inkludera aven
denna tid.
Tidsspannet

Det ar uppenbart att barnens synpunkter och varderingar ar starkt
paverkade av nar studien gors. Alla barnen i pilotstudien uppskattade
exempelvis blommorna utomhus mycket. Detta kan sannolikt till stor
del forklaras med tidpunkter for studien, som ju var april-maj. For
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basta resultat behaver alltsa en studie goras under olika arstider. Ar
det inte mojligt maste man i alla fall vara uppmarksam pa vilken effekt
den valda tidpunkten har.
Kostnader och andra resurser

De extrakostnader som tillkommer ar kostnader for film eller
engangskameror och framkallning. I pilotprojektet tog barnen i
genomsnitt fem, sex kort var. Dessutom fotograferades de sjalva i
rollen som fotografer. Tankvart ar att kostnaderna kan hallas betydligt
lagre om man inte har tidspress. Da behaver man inte snabbframkalla,
och kan invanta specialerbjudanden. Man kan ocksa fundera over
mojligheten att finna fotohandlare som kan agera sponsor.
De kostnader for material till bandinspelningar och utstallningar som
tillkom under pilotstudien var inte sarskilt stora, men behaver
budgeteras.
Vem gor studien?

En fraga att diskutera ar hur arbetet kan kombineras med/integreras i
det dagliga arbetet. Orn man vill ha nagot sa nar systematisk och
tillforlitlig information kravs en hel del arbete. Inom
sexarsverksamheten behovs med storsta sannolikhet extra
vuxenresurser. Personaleri ar redan overlupen med uppgifter. Att
diskutera hur man loser den fragan ar darfor nodvandigt redan innan
man satter igang studien. Frivilligorganisationer som Radda Barnen
och/eller studenter i relevanta amnen skulle kunna komma in.
Representanter for lokala Radda Barnen-foreningen kan exempelvis
antingen sjalva ta deli studien eller agera "extrafroken" medan
ordinarie personalen agnar sig at detta.
Detar barnens spontanitet som ar studiens grundval. De vuxnas roll ar
"lyssnarens", och de ska strava efter att minimera paverkan. Nagra
experter behovs alltsa egentligen inte.
,
Oavsett vem som gor studien ar det i alla fall absolut nodvandigt att
personalen ar intresserad och kanner att ovningen ar meningsfull.
Slutprodukter

Redan innan man startar studien behover man ocksa bestamma hur
slutsatser ska presenteras. Detta hanger forstas i sin tur samman med
syftet och med metodval.
I pilotstudien hade vi som absolut minimimal att barnen sjalva skulle
fa se sina produkter, visa upp dem for gruppen och fa mojlighet att
diskutera, komplettera och andra. Detta ma.I kunde forverkligas
20

genom den fotoutstallning vi tidigare redovisat for. Denna "feed-back"
till bamen har ocksa tidigare visat sig mycket vardefull.
Art pa ert eller annat sart ocksa fora fram bamens asikter och
onskemal am forandringar till beslutsfattare bar inga i planen redan
fran borjan. I pilotstudien hade vi exempelvis direkt kontakt med
ansvariga inom Stadsdelsnamnden.
Valjer man andra metoder, som exempelvis en byggd modell, ar det
givet art denna ska visas for vuxna som ar berorda.
Orn studien ingar som naturlig del i ett tema am narmiljon kan man
vidga arbetet annu mer: Man kan ordna opinionsmote dar barn och
vuxna diskuterar miljon, man kan tillsammans ta reda pa vem som ar
ansvartg, fonnulera ett brev till politiker, traffa berorda myndigheter
eller andra nyckelpersoner. Viktiga personer kan bjudas in etc. Aven
en sadan har process bor antydas i planertngsdokumentet.
For att vi vuxna ska Iara ass av erfarenhetema som vaxer fram ar det
ocksa viktigt att studiema dokumenteras i skriftlig form. Vern som ar
ansvartg, vilken typ av dokument det ska vara, vilken malgrupp man
vander sig till och vilken ambitionsniva man ska ha ar ocksa fragor
som behaver redas ut redan innan projektet startar.
Information till berorda

Sa snart man har en projektplan klar bar alla berorda informeras. Det
ar sarskilt viktigt att forfildrar far veta vad studien gar ut pa, att de far
mojlighet att reagera och att traffa de personer som ska utfora studien
(for exempel pa brev se bilaga).
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Till alla forildrar

Under de narmaste veckarna kammer ett av var teman att vara
narmiljon ach den fysiska planertngen. Vi kammer att fraga bamen
am det finns nagat de tycker speciellt mycket am, platser de gillar
mindre eller sam kanske ar skrammande. Barnen ska fa kamma
med ideer ach onskemal om hur amradet kan bli battre.
Var utgangspunkt ar FNs Barnkanvention. Den fastslar ju att barn
ska fa uttrycka sin mening i fragar som beror dem, ach att barnens
asikter ska respekteras.
Vi kommer att gora promenader med barnen ach lata dam beratta,
rtta ach forhappningsvis ocksa f otografera. Sa smaningom hoppas vi
ocksa att kunna gora en lit�n utstfillning.
Initiativet mojliggors tack vare ett samarbete med Radda Barnen
och Stadsdelsforvaltningen i Vallingby. Vi gissar att de fiesta av er
tycker att det ar ett spannande ach bra forsok att engagera barnen i
de har fragorna. Men am ni undrar over nagot eller vill ha fler
detaljer sa tveka inte att kantakta ass eller f orskarna, Lillemor
Andersson-Brolin, och Sara Brolin, som bada kommer att vara hos
oss under den aktuella tiden.
Projektledare pa Radda Barnen ar Anne-Marie Persson, tel
6989148.
Kantaktpersan pa Stadsdelsforvaltningen ar Lena Hallberg,
Tel 508 050 00.
Med vanliga halsningar,
Darbro och Solveig

Vinstaskolan den 19 april 1998

Kopia till bitr. rektar Hakan Enackssan
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Konkreta frigor som stiilldes till barnen
under promenaden:
Bil 2
Vill du visa oss
* var du brukar vara nar du inte ar i skolan?
(Ensamma/tillsammans, stilla/livliga lekar etc)
* de platser dar du kanner dig sarskilt hemma?
(Vad ar det som gor att du kanner dig hemma just har??
* nagra farliga och/eller laskiga platser?
(Vilken typ av faror ar det?}
* platser du tycker sarskilt mycket om
(Varfor ar de omtyckta?}
* vad du gor pa de har platserna?
* vilka platser, vagar etc du inte tycker om?
(Varfor? Ar det den fysiska miljon, manniskor, djur etc?}
Ytterligare frigor under promenaden eller efterit:
* Vilka platser och vilka "strak" kanner de till i stadsdelen?
* Skulle de hitta hem om de var.... ? Vad skulle de ta fasta pa?
* Hur upplever de det egna husetjkvarteret i forhallande till hela
stadsdelen? Ar det battre eller samre?
* Hur mycket av hela staden kanner de till?
* Skulle de hitta hem om de var....? Vad skulle de ta fasta pa?
* Kanner de till andra stadsdelar? Hur upplever de den egna
stadsdelen i forhallande till dessa? Ar den battre eller samre?
* Var traffar man sina kamrater?
* Vilken plats ar bast for att traffa kamrater?
* Vad ar roligast att gora pa fritiden och var gor man det?
* Vill man bo kvar i samma hus/samma kvarter/samma stadsdel?
Orn inte, vart vill man flytta och varfor?
Frigor som inte fungerade i pilotstudien men s�m bor provas:
* Saknar barnen nagon typ av plats?
* Hur ser "onskebostaden" och "onskenarmi)jon" ut? Realistisk?
* Vad firms och hur skiljer den sig fran den faktiska?
Basta kompisar
I vinstastudien ingick ocksa enligt onskemal fragor om basta
kompisar. En kartlaggning hade gjorts i borjan av terminen, och
man ville nu se hur dessa monster hade forandrats. Va.rt eget
intresse var fragan: Hur mycket hanger valet samman med VAR
man bor?
* Vern ar din basta kompis/basta kompisar?
* Orn han/hon/de inte gar pa Gula: Var bor dom?
* Ar han/hon/dom ocksa basta kompis med dig?
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Namn:

Vad tyckte du om att
fota?
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ga pa promenad?
ri ta en karta?

Andra kommentarer: .................................................... .
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Utstallningen med barnens foton och kartor
Vi valde ut 50-60 av de foton barnen hade fotograferat. Urvalet
gjordes sa "rattvist som mojligt", dvs att alla barnen skulle vara
representerade med ungefar lika manga foton. Fotona
kategoriserades under rubriker som "blommor", "sma skogar".
"djur", "klattersaker", "gomstallen", "trafik", "hemma", "pizzerior",
"parklekar" etc. Foton fran varje kategori klistrades upp pa en
kartong, och varje foto forsags med information om vem som var
fotografen. Barnens egna foton kompletterades med foton av dem,
nar de fotograferade, tagna av oss eller av kamraten fran
promenaden. Samtliga kartor som barnen ritat fick ocksa utrymme.
I mojligaste man placerades sedan barnens foton och kartor pa
skarmar - i barnens ogonhojd. Detta for att betona bamperspektivet
an mer. Texten placerades dock i lamplig vuxenhojd.
Nar utstallningen var klar visades den forst for barnen for att de
skulle "godkanna" sina foton och kartor. Nagra foton byttes ut.
Sedan blev det visning for hela skolan. Detta skedde pa en speciell
dag som ordnas arligen - Vinstaskolans dag - och innebar att
elever, la.rare, bamens familjer och andra intresserade fick se den.
Nagra dagar senare avrundades fotoprojektet med en liten
ceremoni. I denna deltog Radda Barnen-representanter fran saval
lokalforeningen som fran kansliet. Barnen visade utstallningen, och
fick kepsar, reflexer och ett diplom med sina foton som tack for att
de deltagi t.
Tanken ar att ett urval av fotona ska anvandas pa seminarier och
konferenser som knyter an till narmiljon och barns deltagande. Det
-finns ocksa planer pa att visa utstallningen pa det lokala
medborgarhuset.
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Six-year-old children on their neigbourhood
A pilotstudy of methods to involve young children in
planning. Summary in English
Aim of the study

Bil 5

The aim of this pilot study is to analyse to what extent young
children may be involved in the physical planning of the near
environment. Like in the Jordbro study, article 12 of the UN
Convention of the Rights of the Child (CRC} is thus in focus.
As there is little research with participation of pre-school children
the main aim of the study is to develop a suitable methodology.
A middle-class suburb

The study was carried out in a middle-class suburb to Stockholm.
and in a well-functioning group of children. This was a conscious
choice, considering the many uncertain factors surrounding a pilot
study of this kind.
All 24 children in a pre-school group (sexarsverksamhet) attached
to a local school participated. The homes of the children are
scattered in neigbhourhoods around the school, and with houses of
a little bit different char�cter. Some of the areas comprise
exclusively of detached-houses built and planned at the same time.
There are two staffed play-parks in the area, but most children live
quite a bit from these parks and are not allowed to go there alone.
On the other hand, there are many minor play grounds in the
blocks of detached-houses. and most villas have large gardens.
Motor traffic is forbidden in most of the blocks of detached-houses,
while most of the streets where the villas are situated have a speed
limit of 30 kms/hour.
Methodology

The main method used in the pilot study is walking with children,
two by two. The walks started at school and had the homes of the
children as terminus. The children were suggested to use the
nicest road to the their homes, and to show the researchers places
they like, dangerous places and places that they don't like.
The children were asked to take photos of these special places. All
of them photographed even though the number varied between
three to eight photos. The conversation held during the walk was
tape-recorded and summarised by the researchers after each day.
In this way, the form of conversation and instruction could be more
and more adapted to the children's own perceptions and
experiences during the pilot study.
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The photos were developed and an exhibition arranged. All
\ children were represented as photographers and with photos of
them while completing their task. {These photos were taken by the
researchers). This was a very popular form to give feed-back to the
children. The exhibition was also shown to the other students at
the school. Later local politicians and administrators will have the
possibility to use the exhibition as starting-point for a discussion on
how to realise the UN CRC also for younger children.
Conclusions

A methodological conclusion is that six-year-old children can
contribute with relevant information through "photo walks"
combined with interviews. The interviews need to be directed
towards a specific theme and should be made in close connection
to the walks.
When asking the children to assess the neighbourhood it must
however be considered that six-year-old children·s experiences of
the neighbourhood and the suburb are limited.
The children spend most of their time at the pre-school. There.
and when they are at home. their freedom of movement is limited.
When leaving the nearest environment they are almost always
accompanied by adults. The transfers are often made by car, and it
is not surprising that the traffic is one of the main reasons for the
the children's limited freedom of movement.
Given this limitation, the six-year-old children hold concrete
opinions on what they like. All of them stressed the nature; green
fields, "small forests". i e groves, flowers, and animals. They
appreciate trees to climb, bushes offering privacy, and green fields
to run. Most children prefer winding paths through groves to
shorter time-saving streets. Choosing these paths opens
possibilities to see flowers, birds, worms, snails and insects.
The children like the larger play-parks very much, and have
concrete ideas about different play-tools. They express a wish; To
extend the time when the parks are staffed so that this coincides
with their own free-time. This would make it possible for them to
be there on their own as alternatives to the smaller play-parks close
to their homes. These are perceived as places for younger children.
The children's view of traffic is multi-facetted. They are not quite
aware of the correlation between their limited freedom of
· movement and traffic. They are well aware of the fact that cars may
drive fast, but seem to rely on the driver's ability to avoid accidents.
"It is only ambulances, the police and the firebrigade that are
allowed to drive fast here, as they are in a hurry. Yet, there are
many, many more who are also in a hurry... ", commented one boy.
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