BARNPERSPEKTIVET I VÄSJÖN
Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett
verktyg som syftar till att omsätta FN:s
barnkonvention i handling. Det handlar om
att kartlägga, analysera och beskriva barns
behov i jämförelse med andra intressen.
Kommunen använder detta verktyg för att
belysa barnperspektivet vid utbyggnaden av
Väsjöområdet.
BARNKONVENTIONEN
Grundpelarna i FN:s barnkonvention är:
1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 				
barn.
3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få 			
den respekterad.
Den innehåller 54 artiklar. Artikel 29 handlar om att
barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets
fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och
fysisk och psykisk förmåga samt utveckla respekt för
naturmiljön. Artikel 31 handlar om att barnet har rätt
till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder. (Unicef, 1989)
Barnperspektiv på tillvaron

Att knyta an till en plats gör barn trygga

TA MED BARNENS PERSPEKTIV I STADSPLANERINGEN
Att göra en barnkonsekvensanalys med få barn på plats i Väsjön
är svårt. Därför har kommunen valt att analysera och planera
för barn utifrån vad som kan förväntas ur ett barnperspektiv,
när stadsdelen byggs ut. Barn har andra fysiska och sociala
förutsättningar än vuxna. Generellt kan sägas att dessa skillnader
blir allt mindre ju äldre barnen blir. Skillnaderna i förutsättningar
gör att samhället, om det ska vara bra för barn, måste utformas
på ett annat sätt än om det bara tar hänsyn till vuxnas perspektiv.
Många gånger är det som är bra för barn också bra för andra
grupper i samhället. Barnens perspektiv ska belysas genom hela
stadsbyggnadsprocessen: från planering, via byggskedet, till färdig
stadsdel när alla är inflyttade.
I den fysiska miljön utgår man från:
• Byggnaden/platsen: Byggnadernas och platsernas innehåll och
utformning. Här kommer förskolan, skolan och torget in.
• Närmiljön: Vad som sker på gatan, gården, kvarteret.
• Stadsdelen: Livet i det närmaste funktionella området kring
grannskapet, i detta fall hela Väsjön.
• Hela staden: I det här fallet hela Sollentuna kommun.
De sociala begrepp som kommunen valt att fokusera på är:
• Sammanhållen stad: att hela Väsjön går att nå och att olika
grupper av människor integreras.
• Samspel: möten mellan generationer, möten mellan grupper.
• Vardagsliv: trygghet för alla, att vardagen fungerar.
• Identitet: upplevelsen av det som fanns förut på platsen, det
som skapas och det som formar framtiden.
• Hälsa och säkerhet: möjligheter att skapa god hälsa och en trygg
stad.

Närmiljö, vad händer i stadsdelsparken?

ARBETE MED BARNPERSPEKTIVET I VÄSJÖN
Att ha med barnperspektiv i stadsbyggnadsprocesser är ett
mycket viktig steg till en barnvänlig stad. Ofta när staden
planeras utifrån ett barnperspektiv planerar vuxna utifrån
det som de “anser bäst för barnen”. Denna bedömning
grundar sig på de vuxnas barndom (i en annan tid), utifrån
ett föräldraperspektiv osv. Vuxna och barn uppfattar
och upplever världen på olika sätt. Lyckade projekt har
alla gemensamt att de utgått från barnens sätt att vara
och kommunicera. Därför har kommunen med barnens
perspektiv som styrande och rådgivande synsätt genom
hela planeringen, via byggskedet, till färdig stadsdel när alla
är inflyttade och i framtiden.

Sport i vardagen

NATURLEK FRÄMJAR BARNS HÄLSA
Forskare menar att vistelse i natur direkt främjar barns hälsa. Om
vi skapar en anknytning till naturen i barndomen är chansen större
att vi som vuxna fortsätter ta del av naturen. Utomhus kan barn
lära sig den kunskapen som inte ﬁnns formulerad i böcker: hur
äpplet smakar, hur stenen känns och hur det känns i kroppen att
röra sig över kullarna. Utomhus lär sig barn med alla sina sinnen.
När viss undervisning förläggs utomhus främjas inlärningen.
Vistelse i naturmiljö hjälper oss även att motverka stress och att
återhämta oss.
Barn och trygghet
Alla platser påverkar barn oavsett utformning och blir en
del av barnens identitet. Genom att platsen utformas utifrån
barnperspektivet leder detta till att barnen i förlängningen blir
trygga barn.
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