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Sammanfattning  

Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med 

barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på 

akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. Den första 

forskningen kring mobila förskolor bedrivs för närvarande på Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudiet vid Uppsala universitet. Inom ramen för pågående 

forskningsprojekt är denna studies syfte att undersöka barns användande av och deltagande i 

de platser de besöker i en mobil förskola samt hur användande och deltagandet varierar i 

relation till plats. Frågeställningarna utgår från vilka ramar och förhållningsätt som 

presenteras av pedagogerna i relation till platsen och hur dessa hanteras av barnen. Vidare 

studeras hur barnen använder platsens fysiska egenskaper och materialiteter samt hur barnen 

använder olika platser för social interaktion i sina kamratkulturer.  

För att finna svar på frågeställningarna har videoupptagningar från en mobil 

förskoleverksamhet analyserats djupgående. Resultaten visar att barns användning av plats 

varierar utifrån de regler och förhållningssätt som pedagogerna presenterar i relation till 

platsen samt utifrån platsens fysiska förutsättningar. Barnen använder även platserna i sin 

sociala interaktion i kamratkulturer på olika sätt. På de platser barnen känner till sedan 

tidigare eller av andra anledningar har lyckats ta platsen i besittning via sina praktiker uppstår 

i högre grad social interaktion i kamratkulturer i form av olika sorters lek.   

Studien är sprungen ur, och resultaten knyts samman med, ett intresse för en utökad 

samhällelig diskussion kring barns vardagliga praktiker sett ur ett medborgarskapsperspektiv 

samt barns medskapande av rumsligheter.  

 

Nyckelord: Barn- och ungdomsvetenskap, Mobil förskola, Videoanalys, Plats, Materialiteter, 

Kamratkultur, Rumslighet, Medborgarskapspraktiker
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1. Inledning  
I detta examensarbete inom barn- och ungdomsvetenskap har jag valt att studera barn som deltar i 

verksamheten i en mobil förskola. Jag har haft förmånen att få vara en del av de pågående 

forskningsprojekten ”Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor” och 

”Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik” som Danielle Ekman Ladru 

och Katarina Gustafsson vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet förnärvarande arbetar med. I anslutning till det förstnämnda projektet lägger jag fram mitt 

examensarbete.   

Min väg in i aktuellt ämne om barns vardagsliv i förskolan och i barn- och ungdomsvetenskap i stort 

bottnar sig i en fascination av det mångfacetterade och komplexa. Inom barn- och ungdomsvetenskap 

och barndomssociologi finns en bredd samtidigt som fokus alltid är barnet eller ungdomen som 

individ eller grupp, deras perspektiv och erfarenheter. Barndomssociologi, som är ett spår inom barn 

-och ungdomsvetenskapen, undersöker vardagsliv i de miljöer som barn lever och verkar: i hemmet, 

förskolan, skolan och platser för fritidsaktiviteter.  

Teorier som uppstår i skärningspunkterna av tvärvetenskaplighet är av stort intresse för mig. Det 

övergripande forskningsprojektet bidrar till sådana teorier vilket utvidgat mitt engagemang för 

projektet och ämnet för denna uppsats ytterligare. Barndomssociologi är ett tvärvetenskapligt och 

växande forskningsområde där idéer från flertalet samhällsvetenskapliga och humanvetenskapliga 

ämnen möts. I min studie görs i tvärvetenskaplig anda tydliga kopplingar till barndomsgeografi 

vilket är ett stort ämne internationellt tillhörande kulturgeografin. Barns geografier tillhör självfallet 

även barn- och ungdomsvetenskap inom utbildningsvetenskapen.  

Mitt intresse att studera barn i förskolan bottnar sig i hur individer från en tidig ålder utövar ett aktivt 

medborgarskap via deltagande, identitetsskapande och socialisation. Begrepp som handlar om barns 

aktörskap och kamratkulturer är centrala i barn- och ungdomsvetenskapen och dessa har lett min väg 

att vilja utföra studier ur barns perspektiv. Interaktion, alltså den ömsesidiga påverkan mellan vuxna 

och barn samt mellan barn i kamratgrupper i privata och institutionella sammanhang har haft särskild 

betydelse för mig genom masterutbildningen inom utbildningsvetenskapen.  Intresset för barns egna 

kulturer samt barns åsikter om sin egen värld där de agerar har styrt mig inom en disciplin som 

eftersträvar att studera barn på ett fullständigt sätt.  

Jag vill i min ansats visa att barndomens variationer är centralt och att det är av största vikt att tala 

om barndomar i plural då barndom alltid skett på en viss plats och i en viss tid och att det är 

kontexten som skapar förutsättningar för den enskilda barndomen. Denna tidsrumsliga aspekt som är 
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styrande i denna studie liksom övertygelsen att barn som egen social kategori är värdefulla att 

studera i vardagliga situationer har inspirerat mig i skrivandet. Att studera barn där de befinner sig, i 

denna studie inom ramen för en relativt ny förskoleform, är relevant för barn - ungdomsvetenskapen 

där enskilda barndomar uppmärksammas men även inom utbildningsvetenskapen i form av utvidgad 

kunskap om förskolan.  

Stort tack riktas till min handledare Danielle Ekman Ladru som förutom god handledning och 

peppning i skrivandet, i våra långa diskussioner gett mig många svindlande insikter om 

barndomsgeografins fascinerande värld. Tack till Katarina Gustafson för att jag fått möjlighet att 

vara del av era spännande projekt. Tack riktas även till Ann- Carita Evaldsson och professor emeritus 

William Corsaro som givit värdefull feedback i form av kommentarer på utvalda sekvenser från 

videomaterialet.  

2. Bakgrund 
Den mobila förskolan introducerades i Sverige 2006. Införandet av de mobila 

förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på 

utomhusmiljöer för barnen samt erbjuda lärandemiljöer utanför den ordinarie förskolan. 

Förskoleverksamheten bedrivs i bussar, ofta med koppling till en ordinarie förskola, som reser till 

olika platser där barnen vistas under dagen. Initialt möttes den mobila förskolan av motstånd från 

både föräldrar och pedagoger men idag är den en uppskattad och etablerad verksamhet som finns i 

flera kommuner (Ekman Ladru & Gustafson 2018:2).   

I projekten ”Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor” (finansierat av 

Riksbankens jubileumsfond, projektledare Danielle Ekman Ladru) och ”Lärande i staden: 

tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik” (finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare 

Katarina Gustafson) studeras barnen i den mobila förskolans vardag med fokus på hur barn och 

pedagoger navigerar och deltar i olika platser samt hur de vardagliga rutinerna organiseras på olika 

platser och hur barn och pedagoger använder sig av tidsrumslig organisation. I projekten som är i 

form av en etnografisk och longitudinell studie med omfattande fältarbete dokumenteras mobila 

förskolebarns mobila praktiker i och genom olika platser och rumsligheter. Det omfattande 

insamlandet av data innehåller fältanteckningar från observationer och 150 timmar videoupptagning. 

Fältarbetet har utförts över 14 månader, inkluderat 44 dagar ”mobil etnografi” där forskarna rört sig 

med barnen och pedagogerna för att kunna analysera vardagliga aktiviteter och mobila praktiker.  

Centrala frågor i projekten är hur barn och pedagoger i mobila förskoleverksamheter deltar i 

allmänna platser och vad detta innebär för barns lärande och känsla av medborgarskap. Exempelvis 
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har ny kunskap om barns mobila praktiker och förkroppsligat lärande i och med en kombination av 

unika data från verksamhetsformen mobil förskola och teorier om rumslighet, mobilitet och 

kamratkulturer presenterats (Ekman Ladru & Gustafson 2018:2). Vidare har Gustafsson och van der 

Burgt (2015) i en pilotstudie inför de pågående forskningsprojekten utkristalliserat kompetenser som 

kan antas vara specifika för barn i den mobila förskolan. Dessa kompetenser inkluderar en förmåga 

att hålla koll på sina saker och tendenser till ökad självständighet. Den mobila verksamheten kräver 

även ett stort mått av flexibilitet hos såväl barn som pedagoger. Det har visat sig att även om den 

mobila förskolan arbetar på samma sätt som ordinarie förskolor vad gäller pedagogiskt innehåll och 

omsorg visar sig skillnader som är värda att studera närmare. Dessa skillnader är främst av 

tidsrumslig karaktär (Gustafsson & van der Burgt, 2015; Gustafson & Melander, 2018).  

Innan Ekman Ladru och Gustafsons forskningsprojekt har ingen forskning tidigare bedrivits av det 

nya alternativet förskola. Projektet är viktigt för såväl kommuner som enskilda föräldrar som står i 

begrepp att välja förskola. En nationell kartläggning för att undersöka omfattningen av fenomenet 

har genomförts inom projektet (2017). Kartläggningen visade att 14 kommuner använde sig av 

mobila förskolenheter och i nuläget finns 42 bussar med förskoleverksamhet i Sverige, de mobila 

verksamheterna förekommer i såväl kommunal som privat regi (Gustafson et al 2017). Vissa bussar 

har en fast förskolegrupp och andra alternerar mellan två eller fler barngrupper. Tusentals barn har 

deltagit i den mobila förskolan och intresset ökar vilket gör verksamheten värd att bli föremål för 

undersökning.  Främst är det av vikt att studera de typiska dragen av verksamheten, vilka är av 

tidsrumslig karaktär, och hur barnens levda vardag tar form utifrån dessa drag inom ramen för den 

mobila förskoleverksamheten.  Projekten kommer att generera meningsfull kunskap om 

förskolebarns mobilitet och lärande i relation till olika platser och praktiker. Forskningen fyller ett 

hålrum i studier om förskolebarns aktiva medborgarskap samt hur tidrumsliga relationer ter sig i den 

tidiga barndomen. Vidare finns en brist på forskning om förskolebarns användande av allmänna och 

publika utrymmen såväl som brist på forskning om urbana barndomar i stort vilket beskrivna projekt 

kommer bidra till att fylla ut (Gustafson & van der Burgt 2015:11). 

Det finns begränsad kunskap om förskolebarns mobilitet och erfarenheter kring utövandet av sin 

medborgerliga rätt till stadens utrymmen. Fler studier om barns rörlighet, exempelvis mellan 

stadsdelsgränser, är angelägna utifrån flera aspekter. Det är viktigt främst utifrån barns tillgång till 

staden och förmåga att navigera och på så sätt upptäcka nya platser och möta nya människor men 

även utifrån utgångspunkter om fysisk aktivitet. Segregationen i barns levnadsvillkor i kombination 

med minskade mobilitet försvårar utövandet av dessa praktiker. Studier visar att barn lever större 

delen av sitt liv i privata och institutionaliserade sfärer och förhindras att ha ett aktivt deltagande 
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medborgarskap i staden (Gustafson & van der Burgt 2015:3). Ett sätt att se på medborgerliga 

rättigheter är möjligheten olika grupper har att delta i det offentliga rummet. Att erkänna barn som 

fullständiga medborgare handlar om tillåtelse till detta sociala deltagande snarare än ett utvidgande 

av att barns rättigheter och skyldigheter till att bli som vuxnas, det handlar om att erkänna barns 

medborgarskaps praktiker när och där de sker (Lister 2008:18). Om medborgarskap ses som ett 

deltagande till skillnad från något en person har, exempelvis rösträtt och nationalitet, har barn status 

av fullständiga medborgare då barn via sina praktiker deltar och är medskapare i samhället.  

Medborgarskap via deltagande, vilket Jans (2004) menar är den viktigaste för barn innebär en känsla 

av att vara involverad och att delta i mitt samhälle och att ta egna beslut om än innanför vissa ramar 

(Jans 2004:34-38). 

 Små barns rättigheter kan handla om att på sina egna villkor ha möjlighet att delta i det offentliga 

rummet, genom att på allmänna platser få röra sig fritt och dela social interaktion med varandra och 

genom möjlighet till lek på platser av varierande karaktär. Frågan om den minskade mobiliteten har 

hamnat i fokus i bland annat WHO:s plan för barns miljö och hälsa och i flertalet länder arbetas det 

med att förbättra barns rörlighet i städerna vilket understryker relevansen för studier inom dessa 

områden. Baraldi menar att det är essentiellt att skapa möjligheter för barns aktiva och synliga 

medverkan i samhället om barnen ska kunna nyttja sina medborgerliga rättigheter (Baraldi 

2003:186). Alparone och Risotto understryker att barn bör ses som fullvärdiga medborgare och som 

en egen social kategori. Studier behövs därför där de relationer som finns mellan de sociala 

strukturerna och barns roll som producenter av kultur och mening analyseras (Alparone & Risotto, 

2001: 422).  

Den mobila förskolan, vilket är en relativt ny förskoleform, kan vara ett sätt att öka barns deltagande 

i staden och i förlängningen främja ett mer aktivt medborgarskap genom att den erbjuder barn 

utökade chanser till mobilitet och deltagande i staden redan i en tidig ålder. Den mobila förskolan är 

relevant att studera då resultat kan användas i resonemang kring de minsta barnens medborgarskap i 

form av barns deltagande i staden. Utökad kunskap om den mobila förskolan kan även vara relevant i 

val av förskola för enskilda barn då införandet av den mobila förskolan erbjuder ytterligare en 

verksamhetsform. Ett sätt att studera barns aktiva deltagande i staden är undersöka barns användande 

av allmänna platser vilket denna studie tar fasta på. Barn i den mobila förskolan har utökad tillgång 

till allmänna platser i relation till barn som deltar i en ordinarie förskoleverksamhet. Genom att 

undersöka vad barnens praktiker och hur barn och pedagoger interagerar med varandra ges möjlighet 

att få en bild av de mobila förskolebarnens användande av allmänna platser. Att undersöka små barns 

användning av allmänna platser kan vara ett sätt att öka kunskapen om barns rörlighet i staden. 
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Med stöd i pågående forskning är det värdefullt att studera rumsliga aspekter av verksamheten 

eftersom det är en av de aspekter som skiljer den mobila förskolan från ordinarie förskolor.  Det 

finns inom barndomsforskning en teoretisk förståelse av att barn alltid är medskapare av sina liv men 

studier som konkret tar fasta på situerade händelser där de yngsta barnen är medskapare till 

rumslighet är begränsade.  Med koppling till projektet ”Mobilitet, informellt lärande och 

medborgarskap i mobila förskolor” är syftet att min studie ska undersöka hur barn tillåts delta i olika 

platser och hur användandet av en plats varierar beroende på platsens utformning och egenskaper.  

Förhoppningen är att med en analys av barns faktiska användning av allmänna platser bidra med 

underlag till diskussioner som i ett bredare perspektiv berör barns medskapande till rumslighet samt 

till forskning om hur förskolebarn via deltagande praktiker i det offentliga rummet utövar ett aktivt 

medborgarskap. 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnen i en mobil förskola använder och tillåts delta i 

olika allmänna platser och hur användandet och deltagandet varierar beroende på platsens 

utformning och egenskaper.  

Tre frågeställningar formulerats för att analysera det empiriska materialet.  

1. Vilka ramar och förhållningsätt presenteras av pedagogerna i relation till platsen och hur hanteras 

dessa av barnen? 

2. Hur använder barnen platsens fysiska egenskaper och matrialiteter? 

3. Hur använder barnen platsen för social interaktion i sina kamratkulturer? 

 

4. Litteraturöversikt och teoretiska perspektiv  
I detta kapitel kommer en litteraturöversikt med tidigare studier inom ämnet och teoretiska 

perspektiv och utgångspunkter för aktuell studie att presenteras integrerat. Avsikten är dock att 

tydligt visa vad som är tidigare forskning och vad som är teoretiska begrepp. Översikten är tematiskt 

ordnad och avslutas med en sammanfattning. För att tillgängliggöra studien för en bredare skara 

läsare krävs en genomgång av ett antal grundläggande perspektiv inom barndomsforskning som 

introduceras i kapitlets första del.  Syftet är att denna del ska fungera som en teoretisk bakgrund när 

ytterligare, för denna studie mer precis, teoretisk förankring görs i den andra delen av kapitlet.  
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4.1 Teorier om barn och barndom 
Studier i barns utveckling började dra till sig uppmärksamhet i slutet av 1800-talet, människans långa 

barndom och barns psykologiska och fysiska behov väckte intresse. Forskningen sökte finna 

gemensamma stadier i utveckling hos barn via observationer av beteenden (Woodhead 2009:47ff). 

Piagets välkända forskning på 30-talet för att fastställa ”normalitet” i barns utveckling utfördes utan 

hänsyn till individuella variationer och samhälleliga kontexter (James 2011 :36). På 1970 och 1980-

talen växte kritiken mot gamla tiders forskning och 1979 presenterade Giddens teorier om struktur 

och aktörskap som väckte frågor om barns egna roll i skapandet av sina liv. Barn hade dittills 

behandlats som becomings, ofullkomliga personer som är på väg att mogna till en fullständig person.  

Gällande struktur kunde barn nu betraktas som aktiva deltagare, personer som bidrog till samhällets 

konstruktion och som i sin tur blev socialiserade av samhällets konstruktion i sitt aktörskap 

(Woodhead 2011:54). Idag talar man om att vara barn och en barndom är värt något i sig, barn 

respekteras som sociala aktörer och barns egna kulturer studeras. Ett barn har rätt till åsikter och 

inflytande ett barn är något här och nu som både beings och becomings. Forskning (se bl.a. Mayall 

2002, James & Prout 1990, James, Jenks & Prout 1998, Corsaro 2003,2005) har uppmärksammat 

barns aktörskap men även deras handlande som agenter. Utöver aktörskapet att aktivt vara skapare 

till sitt eget liv menas med agens att barn inverkar på andras liv, samhället i stort samt att barn formar 

egna sociala relationer och kulturer. I de institutionella sammanhang där barn lever sina liv, som 

exempelvis i den mobila förskolan, bidrar barn till ett medskapande av samhällsstrukturer (James, 

2009:41ff). 1980 och 1990-talets vändning med intresse mot barndomen betecknas ofta som 

framväxten av den nya barndomssociologin. Intresset handlade främst om barns rättigheter och barns 

aktörskap (Johansson & Sobring 2018:19).  Utrymme har skapats för att analysera barn och barndom 

som en social konstruktion med fokus på barnperspektiv och barnet som subjekt. Halldén beskriver 

barnperspektiv som något vuxna producerar ”för barn” det kan handla om platser vi tror barnen 

kommer att tycka om eller att arbeta för ”barns bästa”. Barns perspektiv är barnens egna bidrag till 

ett sammanhang, något som är ”av barn” och där barns röster och upplevelsevärld synligörs. Det kan 

exempelvis handla om en plats som barn upptäckt och använder (Halldén 2003: 43). Ökad förståelse 

för barns perspektiv och deras gemensamma sociala kunskaper nås genom att studera vad barn gör 

tillsammans och vad de pratar om (Skånfors 2013:11). Genom analys av vardagliga händelser, 

praktiker och samtal tar denna studie fasta på ovanstående synsätt. Samhället ändrade syn på barnen 

har bidragit till att vi på flera nivåer i samhället antar ett barnperspektiv men det innebär inte 

nödvändigtvis att barnen själva kommer till tals. Ett exempel på barns roll i samhället är att, på det 

sätt som passar dem, uttrycka sin kompetens både i sitt vardagsliv och i offentliga processer. Cele & 

van der Burgt (2015) menar att i anpassningen och skapandet av olika plattformar ska det finns en 
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hög förståelse för barns sätt att kommunicera samt för barns egna kulturer. Qvortrup (2008) har 

uppmärksammat att även om barn ofta nämns i olika sammanhang så kvarstår alltså frågan om hur de 

bör representeras i samhället.  

Geografi har betydelse i konstruktionen av barndom och för barns vardagliga praktiker och 

erfarenheter. Liksom det är skillnader i att växa upp i olika generationer är även de geografiska 

dimensionerna viktiga i barndomen, det är stora skillnader i att växa upp i en urban miljö eller i 

glesbygdsmiljö.  I ett barndomsgeografiskt perspektiv betonas platsens betydelse i barns vardagliga 

samspel. Platser där barn spenderar sin tid som hemmet, förskolan, lekplatsen, naturmiljöer eller 

stadens allmänna platser studeras inom barndomsgeografin. Centrala diskussioner är kring barnens 

tillgång till dessa platser, vilken typ av kontroll som utövas på platsen, hur barnen använder platsen 

och hur barnen tar platsen till sig och gör den till sin egen.  Den mobila förskolan ökar barnens 

tillgång till olika platser och analysen genererar information om barnens användande av platser samt 

deras förmåga att ta dem i besittning. Tidiga studier i barndomsgeografi har visat att barn upplever 

och använder platser på annat sätt än vuxna (Holloway & Valentine 2000:12ff). Barns användning är 

även mer direkt och aktiv vilket gör den tydligt observerbar. Utöver intresset för rumslighet i barns 

vardagliga liv finns även ett intresse inom barndomsgeografin att undersöka spatiala diskurser vilket 

innebär hur det vuxna samhällets föreställningar om barndom och dess spatiala innebörder påverkar 

barn. Vissa platser kopplas till barndom tydligare än andra (Holloway & Valentine 2000:15f). En 

sådan plats är naturen vilket presenteras i avsnitt 4.3. Det har inom barndomsgeografin diskuterats 

(Cresswell 1996; Pain 2006, Matthews et al. 2000; Kraftl 2006; Nairn & Higgins 2011; Holloway & 

Valentine 2000) att det finns spatiala diskurser som verkar för att begränsa barns aktörskap genom 

att i geografiska kontexter göra antaganden som exempelvis ”skolan är en bra plats för barn”, ”barn 

är säkrast hemma” och ”barn hör inte hemma på allmänna platser” (Nairn & Kraftl 2016:4). 

 Med ny syn på barn och barndom har även nya forskningsmetoder växt fram där intresset riktas från 

att studera världen runt om barnen, så som att intervjua föräldrar och granska skolsystem till att nu 

använda forskningsmetoder som direkt ställer barnets egna erfarenheter och upplevelser i fokus. Att 

låta barnens röster höras och inte enbart studera med barnperspektiv utan i så stor utsträckning som 

möjligt anta barnens perspektiv har genererat nya sätt att studera barns vardagsliv. Deltagande 

etnografiska studier tar vara på barns rättigheter i form av rätt till delaktighet, inflytande och 

medskapande i sitt eget liv (Johansson & Sobring 2018:19f).  

Horton och Kraftl understryker vikten av att inom akademiska studier inte se vardagliga händelser 

som betydelselösa att studera. Mycket av det människan gör ignoreras inom forskning för att det 
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framstår som för trivialt, för uppenbart eller icke signifikant att förklara. Resultatet av en sådan 

inställning blir att stor del av människans liv förblir oregistrerat och förbisett. Våra liv handlar till 

stor del om att pendla till jobbet, skriva matlista, se på tv eller att samtala, men de vardagliga 

miljöerna och praktikerna främst för kvinnor och barn är till stor del outforskade. Horton och Kraftl 

argumenterar att vi måste ta dessa undervärderade delarna av våra liv på allvar (Horton & Kraftl 

2006:71). De menar även att teoretiskt är barns vardagsliv missförstått för att de kopplas samman 

med vuxnas. Förutom rum betonar även författarna betydelsen av tid. Barndomens tidsmässiga 

ramar, de som formar barns liv och erfarenheter beror till stor del på barns egna aktiviteter. James, 

Jenks och Prout (1998) betonar vikten av att studera barns vardagsliv som det visar sig över tid, dag 

för dag, för att kunna illustrera olika barndomar. Med insikter dels om barn som självklara aktörer i 

sitt eget och andras liv och dels om barndom inte bara som en ålderskategori, kan konstateras att tid i 

barndomen är en del av en kvalitativ mätning där barn placerar och lokaliserar sig själva i den sociala 

världen (James, Jenks & Prout 1998:60f). Horton och Kraftl föreslår att forskare metodologiskt 

saktar ned och blir mer uppmärksamma på vad som händer här och nu. Metodvalet i denna studie är 

ett sätt att göra detta; analyserna av videomaterial fokuserar på situerade händelser i barnens ”här och 

nu”. Vardagen är komplex och därför behövs studier som fokuserar på mer än det som är användbart 

vid första anblick. Noggrannhet kring material, praktiker, kroppsligheter och deltagande måste 

involveras i barndomsgeografi (Horton & Kraftl 2006:72).  

Just nu pågår en diskussion inom barn och ungdomsvetenskap om de teoretiska grunderna för detta 

tvärvetenskapliga ämne. Inflytelserika forskare menar att det är dags att ersätta den moderna synen 

på barn och barndom med ett posthumanistiskt synsätt där människans suveränitet ifrågasätts och 

mer öppenhet och respekt tas till alla de aktörer som skapar sammanhang, så som naturen. James 

argumenterar att en ”korsbefruktning” av teoretiska perspektiv är nödvändig för att utveckla barn- 

och ungdomsvetenskapen. Denna våg av erkännande att barndom inte bara är en social konstruktion 

utan sammanvävda faktorer kallas av flera för “more- than-social” (t.ex. Kraftl 2013a, Prout 2005). 

Barns sociala världar är upplevda och definierade med en rad av icke-mänskliga flöden (Nairn & 

Kraftl 2016: 8). Livsprocesser blandas med och influeras av varandra utan indelningen mellan 

biologiskt och socialt. Barndomens formationer består av kopplingar mellan material, processer, 

krafter och händelser som bäst förstås utan dualismen mellan den fysiska och den sociala världen 

(Lee and Motzkau 2011:8). ANT (aktör-nätverksteori) understryker att människan agens är påverkad 

av vår fysiska miljö, materiella ting och de rum vi är situerade i.  

Etnologen Tine Damsholt och kulturhistorikern Dorthe Simonsen (2009) beskriver relationell 

materialitet vilket innebär att det materiella skapar oss i lika hög grad som vi skapar matrialiteter 
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eftersom vi alltid är sammankopplade med rumsliga och materiella dimensioner och relationer. 

Relationell materialitet innebär att materialiteter existerar i kraft av deras relation till varandra i ett 

nätverk, aktörers handlingar blir en effekt av relationerna. Ett nätverk där allt knyter an till varandra 

och varje koppling förändrar, de knytpunkter som får verkan avgörs empiriskt och blir till aktörer 

(Damsholt & Simonsen 2009:23ff). Genom att använda aktör-närverksteori som verktyg undersöks 

intresseområden utan att på förhand avgöra vilka element, aktörer eller fenomen inom ett område 

som är av störst betydelse (Nehls 2008:31).  

Inom ANT använder flera forskare begreppet aktanter istället för aktörer. Uttrycket aktör väljs bort 

eftersom det inger intrycket att människor har mer agens än icke-människor (Forsemalm, 2007:26). 

Begreppet är en distansering från den psykologiska synen på subjektet. Med begreppet aktant 

likställs icke-mänskliga aktörer till samma nivå som mänskliga aktörer, vilket delvis är poängen med 

ANT. Icke- levande akanter framkallar handlingar snarare än att utföra handlingar men är en lika 

viktig del i att handlandet sker som den ”levande” aktanten. Ickemänskliga aktanter är med sin agens 

målet för andra enheters handlingar, enheter som i sin tur också har agens. Aktanterna binds samman 

i nätverk, deras relationella positioner och interaktioner skapar den sociala världen (Kelmeling 

2016:6). Latour, som ofta omnämns som aktör-nätverksteorins fader beskriver det som flytande och 

tillfälliga associationer som skapar nya konstellationer som omdefinierar (Latour, 2015:83). Samspel 

mellan aktanter är det som möjliggör handlingar och varken materialitet eller människa är 

underordnad. Det är alltså aktörer i olika nätverk som upprätthåller rummet snarare än fasta gränser, 

materiella ting och språk är lika viktiga i denna process (Nehls 2008:33). Fysikern och den 

feministiska forskaren Karen Barad menar att alla identiteter är relationella och att kroppsligheter 

och rumsligheter är starkt sammanflätade. Hon hävdar att även om diskurser och performativt 

handlande som skapar så kan subjektet aldrig kan skiljas från ting och materia (Nehls 2008: 32).  

Otto (2009) beskriver hur vår sinnesstämning, våt beteende och våra rörelsemönster bestäms utifrån 

platsens fysiska struktur och kvaliteter (Otto 2009:165). Denna studie kommer att ta betydande 

hänsyn till framväxten av ”more-than-social”.   

4.2 Lek och kamratkulturer 
För att studera hur barn i den mobila förskolan använder olika platser de besöker undersöks social 

interaktion i kamratkulturer som användande och deltagande i en plats. I detta avsnitt presenteras 

teoribildning och forskning om lek (social interaktion) och kamratkulturer. 

I sin bok Det viktigaste är att få leka (2011) beskriver Öhman att i västvärlden prioriteras fantasilek 

då den betraktas inrymma mentala processer hos barn som utvecklar viktiga kognitiva kompetenser, 

inkluderande en förmåga att anta någon annans perspektiv, att etablera en gemensam förståelse med 
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andra samt att kunna läsa av språk, bilder och andra tecken. Barn kan omvandla objekt eller personer 

inklusive sig själv till något annat inom fantasilek, detta kallas transfer och börjar med imitationer av 

vuxnas handlingar när barn är mycket små. Imitationen är en förutsättning för att så småningom 

kunna ”leka att” eller ”låtsas som” (Öhman 2011:122-126). Knutsdotter Olofsson beskriver utifrån 

sina många forskningsprojekt med barn i förskolan att barnen använder lek för att få kontroll över 

olika situationer genom att bryta ut en del av verkligheten i berättelseform och göra händelser, 

fenomen eller värderingar hanterbara. Leken är här och nu och denna upplevelse av tidlöshet är ett 

utmärkande drag för fantasilek (Knutsdotter Olofsson 2017: 19). Temat är det viktigaste i låtsaslek 

och föremål och handlingar tolkas utifrån temat. Föremål kan bytas ut mot varandra (legobitar kan 

bli pengar) men också uteslutas och händelser utspelar sig utan föremål. En framsträckt hand i 

”affären” är pengar utan att det är något i handen. Handlingar byts även ut mot ord där ”äta, äta, äta” 

eller ”bada, bada, bada” är en illustration och ”snabbspolning” av händelsen i leken. De flesta 

substitut för handlingar är verb där barnen förklarar vad som görs (Knutsdotter Olofsson 2017: 32)    

Maria Simonsson har i sin forskning om barndom och kulturella artefakter beskrivit att barnen i 

fantasilek skapar sitt eget rum, de gör sig själva till huvudaktörer, någon ”är” katt, någon ”är” prins. 

Genom att tillhöra fantasivärlden tillsammans skapas samhörighet (Simonsson 2007:125). Att 

ständigt använda språket på ett beskrivande sätt för att definiera situationen är typiskt för 

fantasileken, ”nu gör kaninen så här”, ”då gick vi in i huset”.  Samhörigheten som skapas är en grund 

för kamratkultur, barn vill ha kontroll i sina liv och de vill dela den kontrollen med varandra 

(Corsaro 2003:94; Öhman 2011:133). Ågren menar i sin avhandling Barns medierade värld (2015) 

att den fria leken inte finns då barn alltid har hämtat inspiration till sina lekar från den omgivande 

kulturen (Ågren 2015:121). När barn använder musik och uttryck från något de sett på TV eller i 

annan media för inspiration till leken kallas det medialiserad lek (Johansen 2012:21). Corsaro (2003) 

menar att kopplingen mellan det populärkulturella fenomenet och aktiviteten är något barn delar med 

varandra. Ofta har barnen mer kunskap om detaljer kring fenomenet än vuxna och på så sätt äger de 

situationen och får en känsla av kontroll. Barnen delar känslan av kontroll med dem som släpps in i 

leken (Corsaro 2003:51).  

Sociologen William Corsaro (2003) definierar kamratkulturer som en ”stabil uppsättning aktiviteter 

eller rutiner, artefakter och värderingar som barn producerar och delar i interaktionen med varandra” 

(Corsaro 2003:37). Corsaro (2003) menar att det inte är ovanligt att hamna utanför detta 

gemensamhetsskapande som utgör kamratkulturer. Han understryker att det inte är av egocentriska 

skäl som barn skyddar sitt interaktionsutrymme från utomstående utan det handlar om att vilja 

fortsätta samhörigheten i den grupp som arbetat med att få igång gemenskapen. 
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Interaktionsutrymmen framträder då barn interagerar med varandra i lek eller annan aktivitet. Inom 

interaktionsutrymmet finns ett interaktionsflöde där barnen talar om det gemensamma, det som görs 

och vilka ramar som finns, interaktionsflödet är ett sätt att bevara kontrollen inom 

interaktionsutrymmet. Corsaro har i flera studier visat att barn spenderar mycket tid med att försvara 

sin lek eftersom leken är en av de få saker små barn kan kontrollera, det är deras egen. Försvarandet 

av interaktionsutrymme stärker kamratkulturer mellan barnen (Corsaro 2003:40). Vuxna kan lära 

barn anslutningsstrategier, lyckade strategier inkluderar att efter observation av pågående lek med 

respekt gå in i lekområdet och ge bidrag och variationer som utvecklar lekandet. Strategier som ofta 

misslyckas är att be om lov, att tala utifrån sig själv och sina känslor eller när en vuxen påtalar att 

barnet får vara med (Corsaro 2003: 42; Öhman 2011:105) Även om vuxna kan vara behjälpliga lär 

barn sig i slutändan av varandra i kollektiva processer hur de ska enas inom kamratkulturer. Utifrån 

sin forskning med förskolebarn menar Corsaro att vuxna bör se på interaktionsutrymmen utifrån 

barns perspektiv (Corsaro 2003:41).   

Corsaro beskriver i Sociology of childhood (2011) hur barn befinner sig alltid i två kulturer, barnens 

kultur och de vuxnas kultur. Dessa kulturer sammanvävs på olika sätt i tid och rum. När barn 

försöker förstå sin omgivning använder de sig utav tolkande reproduktion. Barnen använder 

händelser de möter i interaktion med vuxna eller ser hos vuxna och reproducerar i sin egen kultur. 

Som nämnt gör barn återkommande försök att få kontroll över sina liv, i förskoleåldern utvecklar 

barn strategier för att utmana de vuxnas auktoritet. De vill ha makt över sina liv och de vill fördela 

den inom sin egen kultur, alltså med andra barn. Socialt deltagande med andra barn är av stor 

prioritet för dem (Corsaro 2011: 301f). 

Evaldsson (2009) beskriver hur deltagande i lek är en central del av barndomen och barns vardagliga 

liv med kamrater. Här sker språkanvändning och kreativitet samt barnens känslomässiga gemenskap 

och meningsskapande.  Situerad lek betecknar lek som sker in situ -vilket betyder ”on site” eller ”på 

plats”- där praktiker här och nu och ett flöde av handlingar stund-till-stund betonas. Lek som 

situerad aktivitet visar interaktionen av enskilda deltagare i gemensamma sociala projekt. Utifrån 

Goffmans teorier (1961) finns inom situerad lek även ”ramar” som avgör vilka erfarenheter från 

omgivningen som ska användas som resurs i leken och hur de ska användas. I barns lek som situerad 

aktivitet i olika miljöer ges möjlighet att undersöka hur barn skapar olika sociala identiteter och 

kategorier som är grundläggande för etablerandet av olika typer av kamratkulturer. Studier av barns 

lek som situerad aktivitet i vardagslivet, visar hur barn producerar sina interna ordningar och hur 

ordningarna är relaterade till vuxenvärlden och till samhället i stort. Förskolebarn använder språket 

för att visa hur de ser på maktförhållandena de har erfarenhet av, när barn ska föreställa en 
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överordnad så ändras rösten och talet innefattar tydliga direktiv associerade med hög status. Detta 

kan vara ett sätt att skapa sociala hierarkier inom en grupp (Evaldsson 2009:319ff).   

Bland förskolebarn är de vanligaste fantasilekarna familjelekar eller medialiserade lekar, lekar 

inspirerade av TV eller film. Attribut kan förstärka den tagna identiteten i leken. Knutsdotter 

Olofsson påminner om att även vuxna använder sig av attribut, så som uniformer eller klädkoder, för 

att exempelvis skilja sin yrkesroll från sin privata sida. Det finns ingen motsättning mellan fantasi 

och verkligheten i barns låtsaslekar menar Knutsdotter Olofsson utifrån sin forskning om barns lek. 

Det är inte fantasin som skapar lek. Barn leker ”det verkliga livet” men för att kunna göra det behövs 

fantasin till hjälp. Att vuxna ibland anser att barn blandar ihop fantasi och verklighet kan bero på att 

barn kräver att bli tagna på allvar i sin lek. Barn blandar emellertid aldrig samman lek och verklighet, 

de vet att pinnen är en pinne trots att det inom ramen för leken är en häst. Barn går, om de vill, med 

lätthet ut och in i leken och tar med sig de transformationer som krävs. När barn blir oense om hur 

leken ska fortskrida bryts leken, de går ur rollen och talar med sin vanliga röst ”så lagar man inte 

soppa” (Knutsdotter Olofsson 2017: 35-38). 

Den vanligaste orsaken att lek avbryts i institutionaliserade sammanhang är att den bryts av vuxna 

visar en undersökning på över tvåhundra förskoleavdelningar. Det vanligaste var att leken avbröts av 

obetänksamhet och ordningsnivåer och ibland bröts leken för måltid eller byte av aktivitet. 

Knutsdotter Olofsson argumenterar att detta är på grund av att de vuxnas agenda av bestämda 

aktiviteter anses viktigare än barns vilket är något som bör motverkas. Corsaros teorier om 

skyddande av interaktionsutrymme och anslutningsstrategier är mer välanvänd av pedagoger då barn 

stör varandra än när vuxna stör (Knutsdotter Olofsson 2017:69). Hinder för lek har ofta visats sig ha 

formen av regler och rutiner som att alla ska gå in och ut samtidigt, inget utrymme finns då för 

barnen att kunna avsluta det som de är mitt i. En annan vanlig regel handlar om hur många som får 

göra en sak samtidigt, ett exempel från Knutsdotter Olofssons forskning är då fem lekande pojkar vill 

gå in i ett rum men en måste avstå för att det finns en regel om hur många som får vara i rummet 

(Knutsdotter Olofsson 2017: 191f). De vuxna kan främja ett lekklimat genom att sätta delaktighet 

och samspel i första rummet samt att mer än allt annat så ofta som möjligt anta barnens perspektiv 

(Knutsdotter Olofsson 2017: 208).  

För att svara på frågeställning kring de mobila barnens användande av platser utifrån social 

interaktion i kamratkulturer blir begreppen medialiserad lek, fantasilek, tolkande reproduktion och 

skyddande av interaktionsutrymme särskilt viktiga i analysen av empirin. Viktigt är även att social 

interaktion eller lek som sker här och nu på en viss plats kallas situerad lek.  
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4.3 Naturen som en symbol för den goda barndomen 
I det analyserade materialet vistas de mobila förskolebarnen uteslutande i vad som kan betecknas 

naturmiljöer. En av anledningarna till att den mobila förskolan introducerades var att öka tillgången 

på utomhusmiljöer och öka delaktighet i naturen. I intervjuer från kartläggningen 2017 anses just 

detta vara en av de stora positiva möjligheter den mobila verksamheten för med sig. Naturen lyfts 

fram som en ideal lärandemiljö som antas leda till ökat välbefinnande hos barnen där deras 

kreativitet, koncentration och motorik stärks av naturmiljöerna (Gustafson et al 2017:5). Naturen 

framstår som positiv inom barndomsdiskursen liksom i de flesta studier om barn som vistas i natur 

(Halldén 2009:22). Barndomsforskaren Gunilla Halldén försöker reda ut varför naturen förknippas 

med en god barndom. Dels finns traditioner tillbaka till romantiken där Rousseau förespråkade det 

fria och handlande barnet i nära samklang med naturen i sin välkända bok Émile (Halldén 2009:9) 

Dels tror Halldén att både natur och barn står för ursprunglighet och därför ofta ges betydelsen att de 

hör ihop. Naturen ges betydelse i läroplaner och behandlas som ett viktigt inslag i den nordiska 

förskolan. Natur -”att vara utomhus”- anses vara bättre för barnen än den av människan byggda, 

alltså ej naturliga, inomhusmiljön (Halldén 2009:20f) Autentisk miljö anses finnas ute, helst i 

skogen, och omtalas i tidskriften Förskolan som världens bästa klassrum och som källan till 

fantasiskapande hos barn och pedagoger enligt Bergnéhrs granskning (Bergnéhr 2009:64) 

Många förskolor med utomhusprofil har växt fram sedan 1970-talet, exempelvis Mulleskolor och i 

Ur och Skur. Den relativt nya mobila förskolan tar barnen till olika naturmiljöer men dess framväxt 

kommer inte huvudsakligen från en naturprofil utan från organisatoriska faktorer som brist på 

förskoleplatser. Den mobila förskolans verksamhet resulterar dock i att barnen vistas större delen av 

dagen utomhus. Verksamheten har inte profilen som naturförskola på så sätt att det primära är att 

granska djur och natur som är vanligt i förskolor med naturprofil som ofta drivs av exempelvis 

Friluftsfrämjandet. Utomhusmiljö som sådan anses vara stimulerande för barns sinnen, motorik och 

nyfikenhet vilket i sin ur stimulerar inlärning (Bergnéhr 2009:60). I genomgången av tidskriften 

Förskolan finner Bergnéhr att en stor uppgift för svensk förskola är att skapa en känsla för natur hos 

barnen i vistelse i utomhusmiljö, barnen ska få positiva sinnliga och kroppsliga minnen och 

associationer med naturmiljöer. Barnens lek anses bli mer självständig, barnen håller sig friskare, 

material och miljön stimulerar lärande, koncentrationsförmågan ökar (Bergnéhr 2009: 67ff).  

Uppfattningen att barn utvecklas bäst i naturmiljö är stark men som Bergnéhr påpekar finns inget 

som tyder på att förskolebarn som vistas mer inomhus, exempelvis på förskolor som inte angränsar 

till naturmiljöer, utvecklas långsammare. Uteblivandet av kritisk blick på vår syn på vistelse i 
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naturmiljöer handlar om den rådande samhälleliga diskursen som har rötter i vårt nationsbygge där 

naturen spelat en stor roll (Bergnéhr 2009 :75; Halldén 2009:12).  

Änggård ser i sin studie av förskolan med utomhusprofil hur de tydligaste konstruktionerna av natur i 

hennes studie är naturen som klassrum, naturen som hem och naturen som sagovärld (Änggård 

2009:83f). Nilsen har i en studie av en naturförskola i Norge noterat att de flesta platser som 

förskolan besöker har fått ett namn, som inte finns på kartan, utan som uppstått för att förskolan över 

tid har besökt samma platser, namnen kan vara kopplade till djur, växter eller sagovärlden. Namnen 

kan vara så gamla och vedertagna att nuvarande personal och barn inte vet hur de först uppstod. 

Nilsen menar att detta sätt att namnge platserna barnen besöker är en del av en process att göra om 

platser från att vara allmänna till att tillhöra de befintliga barnens (Nilsen 2009:111). Den svenska i 

Ur och Skur förskolan i Änggårds studie gör naturen till sin genom att visa att de varit där, basläger 

byggdes upp med fasta sovplatser och matplatser. Nilsen beskriver en skillnad i detta förhållningsätt 

där de på den norska naturförskolan har inställningen att slita så lite på naturen som möjligt och röra 

sig vidare till nästa ställe utan att det skulle synas att man varit på platsen. Vidare serveras det är inte 

lagad varm lunch utan känslan ska vara att barnen är ”på tur” med medhavd matsäck (Nilsen 

2009:124f). Utifrån min observation av videomaterial står den studerade mobila förskolan 

någonstans mitt emellan dessa perspektiv på platser i naturen, de håller fast vid den varma maten och 

tvätta händer ritualer likt en ordinarie förskola samt att de periodvis ofta återkommer till samma 

ställen, men de har inga basläger där de bygger upp mat och sovplatser, istället utgår de från bussen. 

Naturen som symbol för den goda barndomen är relevant i studien genom diskussion om de platser i 

och runt staden som den mobila förskolan väljer att delta i. Liksom presenterade studier visar finns 

en tendens att koppla samman goda lärande miljöer till platser i naturen. Tidigare forskning som 

belyser hur barnen i naturmiljöer ger platser nya namn ofta kopplade till djur eller växtlighet och 

studier som visar hur konstruktioner av natur blir till olika rum finns tydliga kopplingar till i analysen 

av det empiriska materialet från den mobila förskolan. 

4.4 Barns användande av plats och fysisk miljö  
Av intresse för studien är hur tidigare forskning behandlat barns användande av fysisk miljö. 

Änggård ser i studien från I Ur och skur förskolan (2012) att platser har speciella betydelser och 

attribut och barn kan koppla platser till meningsfulla händelser (Änggård 2012:2f) vidare upptäckte 

hon hur barn upplever plats med sina kroppar, med motoriska erfarenheter och med deras sinnen 

(Änggård 2012:15). Platsens egenskaper blir till lek och består ofta av fysisk aktivitet som platsens 

förutsättningar framkallar, att klättra, hoppa, åka kana. Vissa miljöer kan i sin utformning inspirera 

till låtsaslek så som, i Änggårds exempel, att ett kärr med löv blir till ett hav med vågor.  Naturmiljön 



15 
 

nyttjas för de i förskoleåldern vanligt förekommande familjelekarna och barnen skapar hem med 

olika rum för matintag och sömn. Naturmiljön och diverse föremål användas för att avgränsa 

rummen (Änggård 2012:11f). Mårtensson (2004) beskriver i sin avhandling Landskapet i leken  hur 

barn är medskapare till olika platser i större eller mindre utsträckning beroende på platsens 

förutsättningar.  När den fysiska miljön inbjuder till en viss typ av rörelse innebär det utöver dess 

möjligheter även begränsningar. Lekens rörlighet kan bli mindre meningsfull, det kan handla om att 

barnen ”betar av” miljöns funktioner snarare än att med lekfullhet utforska miljön. I sin studie 

upptäckte Mårtensson att kretsandet kring en viss plats eller redskap är som att barnen ”prövar sig 

fram till ett samspel genom att bibehålla sin öppenhet för att det kan uppstå överensstämmelse eller 

en intressant dynamik mellan fantasi, socialt sammanhang och den fysiska miljön” (Mårtensson 

2004:123). Detta mellanskede kan upplevas som frustrerande för barnen men kan också ses som ett 

rum som skapas där det finns frihet och ”vila”, leken ligger nära till hands men är inte cementerad.  

Rörelsen över rummet kan även ha en orienterande funktion (Mårtensson 2004:123). 

Änggård ser i sin studie att vissa platser har fasta betydelser och används för samma lekteman under 

långa perioder, betydelserna förflyttar sig mellan generationer av barn och personal (Änggård 

2012:13). I Mårtenssons studie upptäcktes att den fysiska miljön i vissa situationer, snarare än att ge 

barnen ledtrådar till aktivitet, gav dem vad som kan tolkas som ”direktiv” till samspel som i någon 

mån låses till bestämda förlopp, ”landskapet leker med barnen”. På vissa platser uppstår det för 

platsen typiska handlingar och det sociala samspelet följer förutbestämda kedjor av händelser. Den 

dynamik som initialt uppstått på platsen fortlever och det blir svårt för barnen att göra egna val och 

på så vis bli medskapare till platsen. Betydelse och funktioner i leken är inte alltid förutbestämda och 

något barnen prövar sig fram till i fantasileken (Mårtensson 204:126). I kontrast till de platser som 

fått gemensamma betydelser (ofta genom att återkomma till samma plats) kan platser även skapas av 

tillfälliga material eller händelser som skapar platsens betydelse (Änggård 2012:13).  

Barndomsforskaren Pia Christensen har i sina studier med barn i Danmark och England sett att 

uppfattandet och erövrandet av platser i barndomen är ett sätt för barn att hitta sitt sammanhang, som 

att barn förstår sin personliga biografi och sig själva delvis genom hur de förstår platser i sin 

uppväxt. Genom att lära sig navigera till och mellan olika platser samt att ta de till sig är en parallell 

process med att förstå sig själv och andra människor. Barns förändrade mobilitet genom uppväxten 

på och mellan platser visade sig i Christensens studier generera erfarenheter av självständighet, 

kompetens och mognad (Christensen, 2003:14ff). Gough och Franch (2005) har i sin etnografiska 

studie av ungas erfarenheter av rörelse på allmänna platser i Recife, Brasilien visat med hänvisning 

till Massey (1998) att platser blir symboliska och meningsfulla och att grupper efter erövrandet av en 
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plats söker att territorialisera platsen genom att hävda att platsen tillhör dem och utesluta andra 

grupper (Gough & Franch 2005:150). Barn bygger en situerad miljö och ett socialt rum på den 

fysiska platsen, den situerade kunskapen om sin närliggande miljö är fylld av betydelse från 

erfarenheter och upplevelser både på det personliga och sociala planet (Christensen 2003:26). Den 

kollektiva betydelse som platser får i barngrupperingar är erfarenhetsbaserad liksom betydelserna 

barnen ger till platser i sin tur skapar deras användning av platsen. Förståelsen och betydelsen är 

tidsspecifik och platser har olika betydelser för personer inom olika generationer. Rasmussen 

särskiljer mellan termerna children´s places (barns platser) och places for childen (platser för barn) 

och visar att barn inte bara relaterar till officiella platser skapade av vuxna, så som lekplatser utan i 

hög grad använder sig av informella platser som ofta förbises av vuxna, barns platser (Rasmussen 

2004:171). 

Med utgångspunkt i aktör- nätverksteori (ANT) har diverse närmanden till ”more than social” 

upplevelser i barns användande av sina geografier skapat intresse inom barndomsstudier (Nairn & 

Kraftl 2016:9). Det har koncentrerats på hur sammanflätningar av mänskliga och icke mänskliga 

aktörer samspelar i barns möte med olika miljöer (Nairn & Kraftl 2016:9). Tidiga studier inom den 

nya materialismen är exempelvis barns sammanflätning med djur de samexisterar med (Taylor 

2013), och hur barn är en del av vatten som flödar (Pacini-Ketchabaw and Clark 2014). Här finner vi 

även Pauliina Rautios studie (2013) om barns praktik att bära sten. 

Rautio (2013) resonerar kring den nya materialismen där agens får en tydlig innebörd av att inte bara 

vara av mänskligt slag utan även finnas hos materia och framförallt inom mellanrummen, i 

samspelet, mellan människor och ting där de ömsesidigt påverkar varandra. Rautio beskriver hur 

agens skapas i rummet mellan barn och deras omgivning, inom ramen för komplexa möten snarare 

än att var lokaliserad endast inom barnet. Agens är inget en kropp -vare sig mänsklig eller icke - 

besitter, utan det är en relation som uppstår i interaktion. Relationella teorier om materialitet lägger 

tonvikt på hur materia formar associationer och producerar effekter. Vi kan se på varje aktör varken 

som ett objekt eller subjekt utan något som ingriper, ”lägger sig i”, och gör skillnad genom att 

existera (Rautio 2013:396f).  

Barn som bär på stenar eller vuxna som fipplar med sin kaffemugg är aktiviteter som verkar 

poänglösa. Dessa handlingar som utförs utan uppenbar anledning, annat än utförandet i sig verkar 

ändå vara av belönande karaktär för utövaren.  Ett sätt att se detta på är att anta ett ny materialistiskt 

synsätt där människan kanske inte är meningskaparen i situationen utan snarare en följare av 

handlingar initierade av sin materiella omgivning (Rautio 2013:399).  
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För att ha möjlighet att se och förhoppningsvis uppskatta barns tillfälliga och tillsynes planlösa 

autoteliska praktiker (aktiviteten i sig är målet) i vardagen måste den vuxna åskådaren släppa tanken 

av utvärderande och kontrollerande av lärande. Rautio hävdar att vi kan göra detta genom att visa 

tillit till att barns interaktion med varandra och sin omgivning har betydelse även då den framstår 

som irrationell. Det som bjuder in, stödjer och guidar ett barn till lärande kan bestå i annat än 

mänskliga lärare. Ett småkryp eller ett grässtrå kan inbjuda till interaktion enbart genom att existera. 

Det kan guida interaktionen genom att ha en viss fysisk form eller egenskap samt ytterliga stödja 

aktiviteten genom att låta sig bli undersökt och bli en konkret referenspunkt för reflektioner (Rautio 

2013:402). Genom att förstå de komplexa relationer som finns verksamma i barns möten med 

matrialiteter finns utrymme för att motstå och till och med protestera emot förenklade redogörelser 

av barns vardagspraktiker, som aktiviteten att bära sten (Rautio 2013:405). 

I studierna som presenterats om barns användande av plats utgår forskarna från den fysiska miljön. 

Det är miljön som bjuder in till lek och miljön som inbjuder till rörelsemönster. Platsens 

förutsättningar kan göra att funktioner ”betas av” och vidare att miljön kan vara begränsade till att 

samspelet följer bestämda kedjor. Vidare finns diskussioner om matrialiters inverkan på barns agens 

presenterat i studierna. Dessa resultat är relevanta för min studie där liknande iakttagelser 

uppmärksammas i analys av empirin. Fattas gör dock en övergripande förståelse om vad plats och 

rumsligheter kan innebära för barnen i sitt användande. För att på ett bredare sätt kunna titta på 

barnens användande av platser presenteras i följande avsnitt teorier med fokus på plats och rum som 

något pågående vilket är väl applicerbart på analysen av barnens situerade aktiviteter här och nu på 

platserna de besöker i den mobila förskoleverksamheten.  

4.5 Teorier om plats och rumsligheter  
Kulturgeografen Tim Cresswell frågar sig vad ett barns rum, en stadsträdgård, New york och Jorden 

har gemensamt? Vad gör dem till platser och inte bara ett rum med fyra väggar, en trädgård, en 

världsstad och en befolkad planet? Svaret är enligt Creswell att de alla är platser som människor har 

gjort meningsfulla, platser som människor på olika sätt är fästa vid. En enkel definition på plats är 

således att plats är en lokalisering som är meningsfull. Platser går förvisso ofta att hitta på en karta 

men de kan också vara rörliga, tänk dig ett fartyg som på en lång resa besitter alla egenskaper och 

betydelser av en plats samtidigt som det rör sig över världen (Cresswell 2015: 12f). Kulturgeografer 

har genom termen rumslighet genererat nya teorier på hur vi talar om världens yta, alltså de platser 

och utrymmen mänsklig aktivitet föregår. Termen används för att försöka förklara alla de sätt som 

rummet och det sociala sammanvävs. Geografiskt utrymme, rum och plats anses inte vara döda ytor 
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inom kulturgeografin, utan av samhället producerat liksom samhället producerar dem (Nairn & 

Kraftl 2016: 3). 

Platser har fysiska egenskaper. Uppsala är en samling byggnader och vägar, och ett rum har oftast 

fyra väggar och möbler. Men platser måste utanför denna konkreta form också ha en koppling till 

människor och deras sinnen för att kunna definieras och identifieras, ett så kallat ”sense of place”. 

Västerås är också byggnader och vägar men det skiljer sig från Uppsala i form av ”sense of place”, 

vilket bäst kanske kan översättas till den subjektiva och känslomässig kopplingen till en plats. 

Betydelserna som tillskrivs en plats kan vara såväl individuella som kollektiva, sprungna ur historia 

eller uppstå i nuet, det är mänsklig handling och interaktion som ger platser betydelse (Cresswell 

2015: 14).   

Platser innefattar samlingar av kopplingar mellan människor, betydelser och erfarenheter och hur vi 

ser på plats handlar i det närmaste om hur vi förstår världen. Att tänka på en yta på jorden som ett 

komplicerat samspel mellan miljö och människa handlar både om att definiera vad som existerar 

(ontologiskt) och ett särskilt sätt att se och känna världen (epistemologiskt) (Creswell 2015:18-23). 

Plats ska inte reduceras till det sociala, det naturliga eller det kulturella. Platser har förmågan att 

kunna samla ting, känslor, människor, erfarenheter och historier. Plats är kapabelt till en massiv 

aktion av innehav och fasthållande. Cresswell beskriver hur plats görs av relationen mellan många 

små delar som alltid förändras. För att exemplifiera hur plats är i ständig förändring kan vi studera 

gatubilden (”the street”) som utgörs av en samling kopplingar av ting och praktiker. Träd och 

människor växer, de dör, byggnader byggs och rivs, trafiken, pengar och varor flyter fram och all 

denna rörlighet ger gatan sin intensitet och ”sense of place”. Även ett hem utgörs av relationen 

mellan föränderliga delar. Samlingen av ting, minnen, historier och praktiker. Fönsterkarmar och 

dörrar slits och ersätts. Maten blir uppäten och ny mat införskaffas, lapparna på kylskåpet byts ut. 

Trots att det mesta byts ut med tiden så är det samlingen som är ditt hem, förmågan platsen har att 

hålla samman (Cresswell 2015:53). Kulturgeografen Doreen Massey tar liksom Creswell fasta på 

platsen ständiga förändring vilket innebär att plats inte i första hand är punkter på en karta utan en 

sammanflätning av tid och rum, en process (Massey 2005:130).   

Rumslighet bör enligt Massey (2005) ses som en utskärning av alla historier som levs i en specifik 

stund, tid och rum är därför intimt sammankopplade. Massey menar att det är av stor vikt att vi 

förstår att rumsligheter alltid är under konstruktion. Rummet är en produkt av pågående relationer, 

inbäddade praktiker, som aldrig är klara eller stängda. Massey definierar det som att rumslighet är en 

simultanitet av ”stories-so far”, en produkt av inbördes relationer och ömsesidighet som konstitueras 
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genom interaktion. Rumslighet är en sfär av samexisterande banor (Massey 2005: 9f). Alla befinner 

sig i sin historia och rum är bara en tårtbit av alla pågående historier, vad Massey kallar en 

”throwtogetherness” alltså sammanslägning bestående av olika aspekter såväl sociala som materiella 

(Massey 2005:119).  

Masseys intension är att frigöra begreppet plats från betydelser som statiskt, stängt och 

naturvetenskapligt till förmån för att introducera betydelser av öppenhet, heterogenitet och livlighet 

för att ge begreppet ett mer produktivt liv (Massey 2005: 19). Massey uppmanar istället att se såväl 

rumslighet som plats att innebära en öppen pågående produktion som öppnar upp för tillfällighet och 

mångfald, en process som är öppen för mötande banor och röster (Massey 2005:55). En 

skärningspunkt där det rumsligas roll är att skapa nya konfigurationer och starta nya sociala 

processer (Massey 2005:71). Skillnaden som finns mellan plats och rumslighet enligt Masseys 

teorier är att rumslighet är en simultanitet av pågående stories- so far och att platser är samlingar av 

dessa historier. Platsen definieras även av de historier som inte möts där, alltså av vad som 

exkluderas. Om platser inte är punkter på en karta utan integrationer av tid och rum uppstår frågan 

om den tidsrumslig händelsen i relation till den naturvetenskapliga världen. Massey är tydlig med att 

hennes perspektiv på plats inte är fientligt mot det platsspecifika eller det distinkta i att vara 

geografiskt placerbar, hon menar dessutom att en upplevelse av plats inte alltid går att särskilja från 

landskapets karaktär, en bergsby är definierad av bergen (Massey 2005:130-ff). Detta kan vi enligt 

Massey acceptera i stunden så länge vi tänker på att ingen plats är cementerad. Bergen rör sig också 

och har inte alltid stått där de står, processerna är mycket långsammare än mänskliga processer men 

de är pågående.  

Om allt är i ständig rörelse hur definieras då vad som är här? ”Här” är varken mer eller mindre än 

mötet och vad det består av såväl socialt som materiellt. Ett rum är alltid i förhållande till ett ”nu”. 

Det kommer inte vara samma ”här” när det inte längre är ”nu”. Även om man återvänder till en plats 

så har platsen gått vidare i sin process. Lager av möten som påverkar varandra i processen att skapa 

platsen har pågått, ”där och då” är alltså sammanvävt med ”här och nu” i en sådan process (Massey 

2005:139).  

Att förstå att berg faktiskt definierar en bergsby samtidigt som att alla platser är resultat av tillfälliga 

möten av stories -so far är exempel på Masseys begrepp throwtogetherness, sammanslägningar.  Det 

är just denna sammanslängning och förhandling av ”här och nu” som sker mellan mänskliga och 

ickemänskliga aktörer i en identifiering. Detta kallar Massey händelsen plats och i sin tillfälliga 

konstellation måste vi göra något med den. Sammanslängning av plats kräver alltså förhandling. I 
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skarp kontrast mot att vara fixerad och förutbestämd av externa krafter kräver plats, i detta synsätt, 

svar på hur vi kommer att mötas med varandra och med matrialiteter i en viss tid och i ett visst rum 

(Massey 2005:140ff). Allmänna platser är den sfär där enigheten och betydelsen av det sociala 

förhandlas. Stadens miljöer är på så sätt produkten av konflikter, kamper om exempelvis rätten till 

närvaro och besittning eller konfrontationen med skillnader (Massey 2005: 153:f). Plats kan stå för 

det generella tillstånd som uppstår när vi är tillsammans (Massey 2005:154).  Det handlar om ett sätt 

att vara, hur vi relaterar till andra här och nu. Vi skapar ständigt och oavsiktligt platser och 

rumsligheter (Massey 2005:175).  

En av barndomsforskningens stora teoretiska bidrag är idén om att barndom inte bara är en social 

konstruktion utan i allra högsta grad även en rumslig sådan (Nairn & Kraftl 2016: 4). Massey menar 

att alla begrepp relaterade till socialt samspel medför en dimension av rumslighet. Icke mänskliga 

aspekter av miljön eller naturen går inte att separera från rumslighet utan är redan från början 

komplext sammanvävda med hur vi socialiserar rummet och ”till rums gör” samhället. Massey 

(2005) försöker i sitt verk For space få plats och rumslighet att bli konkreta på så vis att de är 

verkliga, görs och levs (Massey 2005:5f)  

Både Creswell och Masseys teorier kan appliceras till barnens användning av platser i det offentliga 

rummet. Barnen skapar plats och rum i olika miljöer, det är en ständig och oavsiktlig process som är 

rörlig och sammanslängd tillfälligt samtidigt som komplexa system av historia och betydelser 

påverkar processen. I denna studie kommer plats och rumslighet att ofta att föras samman som något 

som levs och görs av barnen. Inom ramen för denna studie kommer jag att hantera platser utifrån 

uppfattningar om att de inte har någon på förhand tydlig in och utsida, att de har multipla identiteter 

och välkomnar mångfald, vidare att de består av ett möte av stories -so far och är således inte frysta 

utan i form av en process. Processen har förmågan i sin föränderlighet att skapa identiteter samt att 

samla betydelser. Jag ser plats som pågående händelser där olika aspekter varierar i sin styrka och 

synlighet. Platser som tas i bruk och rumsligheter som görs och levs av barnen i studien kan komma 

att anses vara socialt producerade likväl som plats och rumslighet andra gånger kommer att kunna 

definieras primärt utifrån fysiska egenskaper eller de betydelser platsen har. För att kunna beskriva 

rumslig handling, som den ofta outsägliga, livfulla och ”i stunden” händelse det är har teorier kring 

materialitet, förkroppsligande, känsla och affekt använts för att kunna registrera barndomens 

erfarenheter kring rumslighet (Horton and Kraftl 2006:75). 

I denna studie kan rumslig handling komma att innebära situerad lek och lekpraktikens rumsliga 

utformning, förmågan att ta en plats i besittning, hur barnens kroppar avgränsar en plats och gör egna 
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nya platser och rumsligheter. Barns användande av platser kommer att undersökas utifrån Masseys 

teorier om plats som understryker plats som en pågående process och utifrån synsättet att alla 

praktiker har en rumslig dimension.  

4.6 Barns deltagande i allmänna platser 
Den mobila förskolan låter barnen delta i det offentliga rummet genom aktivt användande av 

allmänna platser. Denna sociala delaktighet och medverkan i det publika är enligt Baraldi ett tydligt 

utövande av medborgerliga rättigheter (Baraldi 2003:186).  Möjligheten att hävda sin rätt till stadens 

ytor och erbjudas chansen att lära sig navigera i staden är viktigt även för små barn (Gustafson & van 

der Burgt 2015:3). Detta är dock inte helt oproblematiskt då bristen på färre öppna ytor ökar 

eftersom trycket på stadsmark är hög (Cele & van der Burgt 2015). 

Barn konstruerar och förstår platser genom erövrande och Jans (2004) menar att genom att ge 

mening till den plats där de befinner sig ingriper barn i sin omgivning och påverkar den. Barns agens 

är i komplex interaktion med miljön där de är medskapare till varandra. Barn anses vara involverade 

i konstruktionen av samhället exempelvis utifrån tolkande reproduktion samtidigt som barn är 

definierade utifrån rådande strukturer av sociala möjligheter. Många insatser för att stödja barns 

deltagande sker utifrån ett vuxencentrerat synsätt som i bästa fall kan ha ett utbildande syfte men det 

behövs även åtgärder för att fånga upp de lekfulla vardagspraktikerna (Jans 2004:39ff).   

Det finns ett spänningsfält mellan omsorg och kontroll, rättigheter och skydd och rätt till delaktighet 

i barns vardag. Det är ofta i termer av beskydd och säkerhet som de begränsningar som inte låter 

barn till fullo deltaga som sociala aktörer och agenter berättigas. När barn positioneras som 

oansvariga och ömtåliga i vardagligadiskurser begränsas deras möjlighet till aktivt medborgarskap 

(James, Curtis & Birch 2008:85). Jans (2004) argumenterar i “Children as citizens- Towards a 

contempory notion of child participation” att dualismen i samhällets och föräldrars strävan om att 

skydda barn och samhällets ökande tonvikt vid att få barn att vara autonoma individer utgör en 

ambivalens för nutida barndomar. James, Jenks & Prout (1998) menar att det uppstår situationer där 

kombinationen måste hanteras och balanseras. Barn tillåts inte delta som likvärdiga medborgare och 

detta sker via vad James et al kallar en tunn röd tråd- bestående av beskydd, omvårdnad och kontroll. 

Skillnaden mellan barn och vuxna och barns beroende av vuxna bekräftas och upprätthålls genom 

tråden och dess beståndsdelar. James et al har i sin studie undersökt barns egna uppfattningar om 

medborgarskap och varnar för risken att vuxnas omvårdnad och allt mer utökade kontroll kommer att 

begränsa inte bara barns aktiva deltagande i samhället men även barns syn på dem själva som 

kapabla (James, Curtis & Birch 2008: 95). Rumsligheter i barndomen måste diskuteras i förhållande 

till kontroll menar James et al. Gränser förhindrar barns fria rörlighet och gränserna legitimeras av 
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ideologer kring disciplin, omvårdnad, säkerhet och integritet.  Förskolan ses som en strukturerad 

plats för små barns socialisation och det är av värde att studera hur barns användning av platser 

sammanfaller i förhållande till kontrollen som utövas på platsen. 

Om man lägger barnets status som rättighetsbärare åt sidan och förflyttar fokus mot medborgarskapet 

som praktik, väcks andra frågor om var och på vilket sätt barns utövande av delaktighet sker och 

kommer till uttryck (Hägglund 2009: 84ff). Genom att studera barns praktiker i de miljöer där de 

tillbringar sitt vardagsliv finns möjligheter att undersöka hur barns medborgarskapspraktiker kommer 

till uttryck i olika åldrar. Den här studien är en del av ett sådant arbete där små barns aktiva 

deltagande i det offentliga rummet synliggörs och situationer där barn är aktiva och deltagande 

sociala aktörer som bidrar till konstruktioner av sitt vardagsliv lyfts. Det kan handla om att ta en plats 

i besittning, den situerade lekens rumsliga utformning, barnens förkroppsligade deltagande eller 

andra praktiker där barnen är aktiva i ett medskapande av rumslighet. Användandet av platser sker 

utifrån social interaktion i kamratkulturer eller platsens fysiska förutsättningar och matrialiteter samt 

utifrån den kontroll som utövas på platsen. 

Aktörer är medskapare av den plats och rumslighet de använder, för barn och pedagoger i den mobila 

förskolan kan detta ske genom mobila praktiker på de, ofta allmänna, platser som används. 

Användandet av platserna resulterar i olika uppsättningar av mobila sociala aktiviteter och 

interaktioner. Ekman Ladru & Gustafson (2018) har visat hur aktiviteten ”gå i led” i den mobila 

förskolan utförs kollektivt och i interaktion med barns kamratkulturer så väl som i interaktion med 

det socio materiella rum som omger den kollektiva kroppen förskolegruppen består av. Aktiviteterna 

i den mobila förskolan formas utifrån platserna de använder liksom platserna formas av 

förskolegruppen. De relationella dimensionerna av rumslighet såväl materiella som sociala är 

sammanflätade och påverkar varandra ömsesidigt. I den mobila förskolan som kännetecknas av att 

vara ”på väg” så påverkas det som händer på en plats det som sker på en annan.  

Ekman Ladru & Gustafson (2018) menar att värdefull kunskap om förskolebarns mobila praktiker 

erhålls genom att kombinera relationella och processuella aspekter av rumslighet med teorier om 

barns kamratkulturer. De visar hur mobila praktiker, med exemplet att gå i led, en enhet som är 

sammansatt av kollektiv organisation och improvisation av barnens kroppar, tar form i rummet.  

Barns ”sense of place” är mer fysisk, direkt och verksam, barnen använder sin kropp och dess 

positionering för att identifiera en rumslighet eller ta en plats i besittning. Detta att använda sin kropp 

i anpassning till aktiviteten så som att organisera kropparna efter varandra i en rad för att passa den 

ritualiserade praktiken ”att gå i led” är en interaktiv organisation av förkroppsligat deltagande.  
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Deltagare i interaktion formar varandra som aktörer genom organisation av ramar kring deltagandet 

(Goodwin 2007:53). De förkroppsligade ramarna för deltagande visar hur deltagandet i miljön som 

står i fokus för aktiviteten ska organiseras. Detta sker genom kroppsliga positioneringar, tal, gester 

och hur språket används. Deltagarnas kroppar måste exempelvis organiseras på ett sätt som 

förutsätter god sikt och möjlighet till kommunikation med språk och gester (Goodwin 2007:56). Den 

gemensamma uppställningen utgör ramen för var deltagarnas uppmärksamhet ska riktas. Via 

förkroppsligat deltagande anpassas handlingar och tal till given kontext och aktivitet.  Deltagarnas 

kroppar skapar ett fokus för organisationen och ramar in den pågående aktiviteten, dess tal och gester 

(Goodwin 2007:57). Exempel på när barnen i den mobila förskolan utövar förkroppsligat deltagande 

är när de går i led, tar emot instruktioner eller inkallas med visselpipa till samling. 

4.7 Sammanfattning tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Jag har i genomgången av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter tagit avstamp i teorier om 

barn och barndom, där framväxten av barndomssociologin och syn på barn i dagens 

barndomsforskning presenterats. Flera studier med förskolebarn i naturmiljöer och om hur barn 

använder sig av fysisk miljö har presenterats. Jag har även lyft fram studier och teoribildning kring 

fantasilek, medialiserad lek och barns kamratkulturer. Teoretiska perspektiv kring plats och 

rumsligheter samt dess koppling till den mobila förskolan har presenterats. För att se hur små barn 

använder platser utifrån andra aspekter än de sociala har strömningar om ”more -than -social” tagits i 

beaktning i de teoretiska utgångspunkterna. Vidare har studier om barns användande av 

materialiteter presenterats. Slutligen har barns rättighet till deltagande i det offentliga rummet 

diskuterats. 

5. Metod 
Det övergripande forskningsprojektet som min studie anknyter till är en longitudinell etnografisk 

studie. Detta innebär att fältarbete över en längre tidsperiod är utfört av forskarna. Etnografi är en 

kvalitativ forskningsmetod som innebär att forskarna är integrerade i fältet. Aktörer skapar den 

verklighet som forskaren studerar och ofta anses också forskaren vara medskapare av verkligheten 

som studeras (Aspers 2011:30f). Genom att delta i samma aktiviteter får forskaren via deltagande 

observation en förståelse för studieobjektens uppfattning och metoden är vanlig när vardagsliv 

undersöks som grund för vetenskaplig förklaring (Aspers 2011:108).  

Under de deltagande observationerna har forskarna i de övergripande forskningsprojekten gjort 

videoupptagningar. Dessa videoinspelningar utgör materialet för min studie där metoden består av 

videoobservation och videoanalys. 
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5.1 Metod för datainsamling  
Tillvägagångsättet har inneburit att analysera videomaterial som är insamlat under ett utfört 

fältarbete i den mobila förskolan i Uppsala. Materialet innefattar videoupptagningar från olika platser 

som de mobila förskolebarnen barnen besökt under hösten 2016 och våren 2017. Insamlingen av 

material har utförts av Danielle Ekman Ladru och Katarina Gustafson i forskningsprojekten 

”Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila förskolor” och ”Lärande i staden: 

tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik”. Metodologiska överväganden kring 

insamlandet av material ligger således utanför ramen av min studie.  Projektledarna anger i sin 

forskningsansökan att videoinspelningen används för att i kombination med forskarnas deltagande 

observationer ha möjlighet att undersöka hur barn och pedagoger navigerar och deltar i olika platser 

samt hur de vardagliga rutinerna organiseras på olika platser och hur barnen använder sig av 

tidsrumsligorganisation (Gustafson & van der Burgt 2015:8).  

5.2 Material  
Filmerna som analyserats är i form av totalt 17 timmar upptagning från åtta olika dagar. Den längsta 

upptagningen är en hel dag, dryga fem timmar, men de flesta upptagningarna är mellan en och tre 

timmar långa. Filmerna är helt oredigerade vilket innebär en omställning för observatören vilket 

diskuteras i Databearbetning (avsnitt 5.5). Material i form av att observera beteenden på videofilm 

används även utanför akademiska sammanhang som inom industri, medicin eller reklambranscher i 

uppföljande och utvecklande syfte. Insamlat material har unika egenskaper i relation till studiens 

syfte då barnens användande och deltagande i allmänna platser går att observera utifrån 

upptagningarna av de mobila barnens förskolevardag. Att använda inspelat material i en 

videoobservation i kontrast med exempelvis intervju möjliggör att även små barn som kan ha 

svårigheter att uttrycka sig verbalt kan studeras. Via observationer, i detta fall observation av 

videoinspelningar, kan observatören utan påverka eller inbryta, studera barnens vardagsliv (Dell 

Clark 2011:42f). 

5.3 Urval 
Urval har skett i flera steg. Av de 150 timmar långa materialet har initialt 14,5 timmar valts ut av 

projektledarna för att utgöra underlag till detta examensarbete. Det första urvalet handlade om att 

utifrån min frågeställning som krävde olika typer av platser att se på material från olika miljöer. 

Filmerna inkluderade åtta dagars videoupptagning från den mobila förskolan. Av dessa åtta miljöer 

gjordes sedan ytterligare urval som resulterade i de platser som nu finns presenterade i analysen. 

Inom dessa platser är vissa sekvenser utvalda för djupgående analys av barnens användande av 

platsen. Hur varje steg i denna process utfördes diskuteras ytterligare i Genomförande (avsnitt 5.4). 
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Videoobservation är en väldigt tidskrävande metod. Urvalet av videomaterial gällde även en 

avvägning kring omfattning om vilken mängd material som är hanterbart att analysera inom ramen 

för examensarbetet.  

I videoupptagningarna som jag fått tillgång till finns redan en typ av urval inbyggt i materialet. Detta 

kan handla om vad som har filmats och en bedömning av om materialet är representativt för 

verksamheten. I de totalt åtta dagar som jag observerat inkluderades dock olika platser och 

aktiviteter, olika årstider och olika veckodagar. Detta i kombination med samtal med projektledarna 

har givit mig en god förståelse för verksamheten och materialet. Urval i form av kameravinklar, vad 

som hörs och syns i upptagningen i relation till vad som pågår på andra ställen på plasten bör 

beaktas. Det är viktigt att ha en förståelse för att dessa typer av urval gör det svårt att få tillgång till 

hela bilden på samma sätt som om jag skulle ha varit på plats. 

5.4 Genomförande   
Efter ett första möte med projektledarna för de övergripande forskningsprojekten tilldelades jag 

material i enlighet vad som beskrivits i urvalsprocessen. Sedan genomfördes ett arbete i fem steg.   

Steg 1: En observation av allt material och fritt antecknande om vad jag kom att tänka på, även 

sådant utanför frågeställningarna. Detta steg var tidskrävande men visade sig vara ovärderligt för att 

få en förståelse för verksamheten i den mobila förskolan och en chans att hantera känslor som 

uppkommer vid svåra situationer (bråk, mobbning, barn blir ledset eller gör sig illa) utförligare 

reflektion kring detta tas upp i diskussion om min egen roll och reflexivitet (avsnitt 5. 7.1) 

Steg 2: Videoobservation och analys som fokuserades utifrån frågeställningar med hjälp av ett 

analysschema vilket presenteras i databearbetning och analysmetod ( avsnitt 5.5). Efter denna 

observation valdes de platser som finns analyserade ut.  

Steg 3: I detta stadie ringades enskilda sekvenser av barnens praktiker in och analyseras utifrån 

frågeställningarna. Vissa av dessa sekvenser presenterades i en workshop med en grupp från det 

övergripande forskningsprojektet, värdefulla insikter kring sekvenserna tog analysarbetet vidare. 

Steg 4: Genomförande av ett noggrant analysarbete av valda sekvenser där sekvenserna tittas på flera 

gånger om. Flera av sekvenserna transkriberas för djupare analys och vissa av transkriptionerna väljs 

ut att analyseras med hjälp av enklare samtalsanalys (se Databearbetning och analysmetod avsnitt 

5.5). 

Steg 5: Genomför en tolkning av de analyser materialet genererat. Tolkningarna kopplas till 

uppställd teori och resulterar i uppsatsens analys samt diskussionskapitel.  
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5.5 Databearbetning och analysmetod  
Bearbetning av data i form av oklippta videoupptagningar kräver tid, tålamod och genomtänkta 

strategier för att ha möjlighet att utföra en analys. Ericksson (2007) beskriver att det är svårt att 

smälta vardaglig interaktion i realtid om du själv inte deltar i den. Ögat är van att ta emot information 

från en skärm i redigerat format. Även de mest vardagsnära programmen eller dokumentärer vi tar 

till oss av på TV är kraftigt redigerade för att passa ett tidsformat och för att ständigt hålla tittarens 

intresse vid liv. De mest dramatiska, roliga eller intressanta klippen staplas på varandra. I naturligt 

förekommande interaktion är videosekvenserna av uppenbara skäl längre och filmade utan att 

kamerafokus eller kameravinkel skiftar som i redigerad film. Ericksson menar att den ovane 

videoobservatören snabbt kommer att tappa uppmärksamhet på detaljer och bör därför endast se 

korta sekvenser i taget för att kunna bearbeta information (Erickson 2007:146). När en forskare 

deltar i fältet upplevs tid på ett annat sätt än att utifrån titta in på fältet. Jag kände i databearbetningen 

igen mig i Ericksons resonemang och upplevde det som essentiellt att dela upp observationerna i 

kortare pass för att sedan bearbeta mina anteckningar. De strategier som antogs för att bearbeta 

materialet var omstrukturerad planering i form av avsättande av betydligt mer tid till databearbetning 

och även att ett analysschema upprättades (se nedan).Varje plats hanterades i ett eget dokument där 

analysschema i form av spalter gjorde att jag under analysen kunde anteckna systematiskt vad som 

skedde, när det skedde, vilka som deltog, var det skedde och vilken den huvudsakliga aspekten 

utifrån frågeställningar var (t.ex. matrialiteter, medialiserad lek eller annat begrepp). En spalt fanns 

dessutom för övriga reflektioner. 

Exempel utdrag från analysschemat från Nyckelpigeboplatsen: 

Tid Vad Vilka Var Tema/Analys Övrigt 

01:18:27 Hämtar 

stenar, 

svamp, 

gräs. 

inreder 

Kajsa, 

Otto, 

Esther 

Soptunna, 

Högra 

höjden 

Transformation, 

Förkroppsligat 

deltagande, 

matrialiteter, 

Populärkultur 

E: ”så blir det lite 

färggladare” 

Springer genast vid 

visselpipa 

 

Att hantera materialet på detta sätt gjorde det översiktligt och det var lätt att hitta kategorier som 

hörde samman mellan de olika platserna samt att tydligt kunna urskilja skillnader i miljöerna. Att 

ange tidpunkt då en sekvens återfanns i materialet var mycket användbart då jag ständigt återkom till 

sekvenser i materialet för vidare analys. Vad gäller forskningsfrågan kring hur platsen presenterades 
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fanns ett separat dokument där presentationerna för varje plats angavs. Här fanns utrymme för att 

anteckna hur barnens användning påverkades av presentationen och hur barnen utmanade 

anvisningar och regler. Anteckningar om utmanande blev, som presenteras i analysen, mycket få då 

barnens motstånd mot regler är mycket begränsade i materialet. Utrymmet användes istället 

huvudsakligen till att resonera kring hur presentationerna kan ha spelat in på barnens användande av 

platsen. Dessa anteckningar har en friare form än ovanstående analysschema men upplevdes inte 

svåra att integrera i analysen då de var intimt sammankopplade dels till en forskningsfråga och dels 

till specifika platser. Enligt Angelillo, Rogoff och Chavajay (2007) är det viktigaste i utvecklandet av 

ett schema för analysen att kategorierna som används i schemat är kopplade till vad som ska 

undersökas, annars finns en risk att en försöker fånga allt som händer och fokus tappas. Händelser 

och faktorer som är framträdande kanske då analyseras trots att de ligger utanför frågeställningarna 

(Angelillo et al 2007:191). Jag upptäckte att kolumnen ”vilka” i mitt analysschema gjorde att jag 

ibland fann mig resonera kring faktorer utanför frågeställningarna som till exempel genusaspekter. 

Det var viktigt för mig att hålla barnen i fokus och det var även praktiskt i spolning av materialet att 

veta vilka jag letade efter i en viss sekvens så kolumnen fick kvarstå trots att tankarna ibland svävade 

kring de enskilda barnen utanför ramen om frågeställningarna. Dessa tankar analyserades aldrig utan 

behölls abstrakta. 

Callahan, Valle och Azmitia (2007) menar att analys av videoupptagning ger en god chans att få 

tillgång till spontana konversationer. Dessutom ger analys av videoupptagningar förutsättningar att 

upptäcka oförutsedda frågor som kan komma att spela stor roll för det slutgiltiga resultatet. 

Videoupptagningar har den stora fördelen att registrera icke-verbala handlingar och förkroppsligat 

deltagande som annars kan missas när blicken vandrar eller forskaren exempelvis skriver 

anteckningar (Callahan, Valle och Azmitia 2007:236). Att analysera videofilmer har även fördelen 

att i observation av materialet kunna pausa och upprepa många gånger. Eftersom jag tittade på 

materialet många gånger så växte analysen stegvis fram. Inom etnografin sker en stegvis analys av 

materialet redan under observation och forskaren kan anpassa sig i stunden snarare än att efter en 

analys av material försöka anpassa sin förståelse till situationen. Denna steg för steg analys är en klar 

fördel för observation (Aspers 2011:29).  

Jag har i vissa sekvenser använt mig av transkriberingar som analyserats djupgående. Metoden 

valdes då samtalet och de till samtalet tillhörande turtagningarna och betoningarna i enskilda 

sekvenser ansågs kunna ge mycket information om frågeställningarna om de bröts ned så att analys 

kunde ske mening för mening. Vissa av dessa samtal finns representerade i uppsatsen i form av 

utdrag. Utdragen har valts, utöver vad som är beskrivet ovan, för att de på ett tydligt sätt  
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representerar hur analysen styrs av barn och pedagogers praktiker, samspel och samtal på de olika 

platserna. Om exempelvis regler kommer att spela stor roll i barnens användning av en plats kan ett 

utdrag när dessa regler presenteras av pedagoger bli en tydlig uppställning att utgå ifrån.  

Samtalsanalys som ofta förkortas CA (conversation analysis) karaktäriseras av närstudier av 

sekventiell organisation av interaktion. Praktiker som används av barn och pedagoger i 

organisationen kring turtagning kunde här studeras noggrant. I samtalsanalys som är en del av 

etnometodologin tittar forskarna förutsättningslöst på samtalet och analyserar utifrån innehåll snarare 

än på förhand uppställda kategorier (se Antaki & Widdicombe 1998; Melander 2012; Hjörne & 

Evaldsson (2016); Svahn & Evaldsson 2013). I detta avseende skiljer sig min analys av 

transkriptionerna från CA då fokus fanns på att analysera utifrån mina forskningsfrågor. En enkel 

version av metoden använts för att kunna hänvisa till enskilda kommentarer och vissa turtagningar 

vilket i analysen presenteras med hänvisningar till utdrag av samtal med numrerade rader.  

5.6 Reflektion över vald metod   
Videoobservation och videoanalys har liksom alla metoder sina begränsningar.  Det är en 

tidskrävande metod och metoden ger inte möjlighet till att samla in information på ett enhetligt sätt 

så som i en enkätstudie eller standardiserad intervju.  Fältet kan bli begränsat till att hantera ämnen 

som intresserar deltagarna och observatören har inte samma möjlighet att styra, som i intervju eller 

enkäter, till att få svar på frågeställningar inom ramen för studien. Observatören kan heller aldrig 

veta varför vissa ämnen utesluts från fältet. Det finns risker med observation i form av att vuxna 

omdefinierar barns ord, handlingar och tolkningar utifrån ett vuxenperspektiv.  

I mina analyser av videomaterialet var min ambition att titta på barnen förutsättningslöst innan jag 

utifrån forskningsfrågorna tittade på materialet igen. Det är dock omöjligt att förutsättningslöst 

observera ett material, det finns alltid en agenda, denna gång i form av frågeställningar vilket gör att 

en viss analys inleds från första stund. Som nämnt var den första omgången av videoobservationen 

ändå viktig för mig för att få en förståelse för verksamheten samt att låta känslor och reaktioner 

avhandlas.  

En styrka med att använda observation som metod är att jag kan använda den bild jag ser, från 

upptagningar i vardagslivet som grund för vetenskaplig förklaring. I en fråga-svar interaktion, så som 

en strukturerad intervju, tvingas forskaren använda sin föreställningsförmåga för att förstå hur det 

personen berättar upplevdes i stunden och hur kontexten samspelade till det som upplevdes (Aspers 

2011:108). Framförallt yngre barn kommunicerar på andra sätt än verbalt och för att lära sig om 

deras värld måste forskaren se barnen snarare än att höra om dem för att söka förståelse. Genom att 
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observera vardagliga praktiker istället för att ställa frågor till barnen kommer forskaren nära ett barns 

värld, där i allmänhet konkreta händelser är av störts betydelse och där barnet själv får sätta agendan 

(O´Kane 2008:131). När forskare använder sig av videoupptagning från en deltagande observation 

för att analysera skeenden och praktiker så blir åldern som indikator för barnets förmåga minimerad 

och även små barn kan delta i studier. Ytterligare en fördel som gör att vald metod passar studien är 

att minimera påverkan. I en intervjusituation eller enkät finns en fråga och således också ett svar. 

Risken finns då att barnet som tillfrågas upplever det som att det finns ett rätt och ett fel sätt att svara 

på och anpassar sitt svar utifrån frågan snarare än från verkligheten eller sin egen upplevelse. Dell 

Clark beskriver hur perspektiv förändras över tid och över ett projekts livslängd får forskaren 

ständigt ökad insikt och kommer att stegvis anta barnens perspektiv mer och mer (Dell Clark 

2011:45). Detta resonemang känner jag igen mig i mitt arbete med materialet. Från att vara helt 

utomstående i de första observationerna till att lära känna materialet och således barnen i någon mån 

var det i slutändan lättare, trots att en forskare aldrig når dit fullständigt, att ta barnens perspektiv i 

analysen. Att utgå ifrån barns perspektiv är som betonats i bakgrunden av stor vikt för mig i studien.  

En viktig insikt enligt Gigengack är förståelsen att etnografiskt studera barn på ett fullständigt sätt 

och att söka förstå dem som individer, se vad de gör, hur de känner sig. Detta kan lätt bortprioriteras 

till förmån för att studera barndom som en social konstruktion (Gigengack 2008:210). Denna 

tankegång har jag försökt hålla levande i arbetet men det är svårt att veta hur väl dessa typer av 

ansatser lyckats då studier alltid utgår från en för forskaren enskild tolkningshorisont. I följande 

avsnitt diskuterar jag min egen roll och reflexivitet.  

5.6.1 Reflektion kring forskarens roll och reflexivitet 

Det faktum att alla varit barn gör att frågor kring barn alltid berör i någon mån, att många i tillägg 

har egna barn eller lever nära barn gör att reaktioner kring barns samspel, barns bemötande mot 

varandra och pedagogers bemötande mot barn kan bli starka. I den inledande observationen 

uppmärksammade jag känslor och reaktioner som uppstod innan jag riktade blicken mot 

frågeställningarna. Jag fick även möjlighet att ventilera dessa känslor med en annan student och våra 

handledare i ett möte efter första observationsomgången av videofilmerna. 

Jag har reflekterat kring om det kan vara till fördel med att inte vara på plats i observationen då det 

blir lättare att separera relationer (som med eller utan avsikt byggs upp över tid i ett fältarbete) från 

faktiska uttalanden, praktiker och händelser. Det blev tydligt i diskussion med forskarna som varit i 

fält och hade mer bakgrundsinformation att de inte reagerat på liknande sätt i vissa skeenden som vi 

som gjort videoobservationer. Fördelen kan alltså vara att trots att det kan finnas bakomliggande 

”förklaringar” till vissa uttalanden eller praktiker kan det vara fruktbart att kunna studera dessa 
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händelser isolerade från bakgrundsinformation så som de upplevs i stunden. Dessa ”i stunden” 

händelser kan möjligen i vissa avseenden ligga nämnare barnens upplevelsevärld än den vuxnes 

eventuellt mer komplexa förståelse av en situation. Av samma skäl finns det nackdelar med 

videoobservation då koppling till annat sammanhang utanför materialet riskerar att utebli i 

förhållande till vad som observeras på filmen. Jag har försökt vara medveten om att jag i mina 

analyser inte kan fastställa att jag har tillgång till hela bilden. Min ambition är istället att analysera 

situerade vardagliga händelser som de visade sig i stunden. I min mening är det ett legitimt sätt att 

komma nära barnens upplevelsevärld, helt in kommer vi aldrig, vare sig i fält eller i andra metoder.  

Reflexivitet innebär att ständigt vara medvetande om vem jag är som forskare genom att ha en 

pågående analys av hur processen påverkas av mina tolkningar och erfarenheter. I denna studie 

upplevde jag det som mer gynnsamt att i efterhand reflektera än att i observationen försöka undvika 

påverkan från min tolkningshorisont. I aktiv observation och analys var det svårt att parallellt 

reflektera över min egen bias i analysen, främst av praktiska anledningar såsom att 

uppmärksamheten är riktad mot praktiker på skärmen och att jag ständigt förde anteckningar. I 

efterhand i bearbetning av material finns via anteckningar eller att titta på sekvenser ytterligare en 

gång möjligheten att begrunda sin egen roll. I barncentrerade studier är målet att ge makt åt barns 

röst och ståndpunkter och att undvika vuxendominans menar Dell Clark (2011:19). Vidare påpekar 

hon att forskaren ska ”äga” sin subjektivitet snarare än att eliminera den, vilket är en vanligt 

förkommande ståndpunkt i barndomsforskning. Jag har försökt ha en medvetenhet och känslighet 

kring mina tolkningar som främst har inneburit en förståelse för att jag inte ”ser hela bilden” eller har 

tillgång till ”hela historien”. Jag har även reflekterat kring hur relationer och processer påverkats av 

varandra på plats i det materialet jag analyserat.  

5.7 Etiska aspekter   
I min analysprocess har det handlat om överväganden kring hur känslig information som jag ser i 

videoupptagningarna ska hanteras på ett varsamt sätt i analysen. Alla namn på barn, pedagoger, 

verksamhet och de platser de besöker är fingerade för att göra deltagarna anonyma och skydda dem 

från exponering. Det har även varit viktigt att hantera och förvara materialet på ett säkert sätt vilket 

har inneburit att allt material har funnits på en extern hårddisk och aldrig laddats ned till någon dator. 

Vidare har materialet endast observerats i enskildhet och aldrig på platser där obehöriga kan få 

tillgång.  

Det övergripande forskningsprojektet följer Vetenskapsrådets principer samt har blivit etikprövade 

med godkänt resultat. Vetenskapsrådet har ett antal principer som ska följas inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning . Dessa inkludera informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren åläggs 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och att 

forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. Om de undersökta 

är under 15 år, som i aktuellt forskningsprojekt,  ska samtycke dessutom inhämtas från 

vårdnadshavare. Vidare ska de som medverkar ha rätt att bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta i undersökningen. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem (Vetenskapsrådet codex 2002: 7-10). Konfidentialitetskravet innebär krav 

på hur uppgifter om att personer i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet reglerar att uppgifter insamlade 

om enskilda personer endast får användas för forsknings-ändamål (Vetenskapsrådet codex 2002:12- 

14). 

De övergripande projekten är etikprövade av Etiksprövingsnämnden och uppfyller de krav som 

ställs. Etikprövning sker efter en granskning av en omfattande ansökan där forskarna fått redovisa 

projektet noggrant. Frågor som hanteras i etikprövningen är undersökningsprocedur, datainsamling 

och datas karaktär, dokumentation, dataskydd och arkivering. Redogörelse för tidigare erfarenheter 

av den använda forsknings proceduren görs och redogörelse för hur och från vem samtycke inhämtas 

förväntas. Forskningsetiska överväganden kring risker som deltagandet kan medföra för 

forskningspersonerna ska redovisas samt en angivelse vilka åtgärder som har vidtagits för att 

förebygga riskerna. Metoder för att efterforska, registrera och rapportera oönskade händelser ska 

anges. Ansökan efterfrågar även en redogörelse för möjlig nytta för de forskningspersoner som ingår 

i projektet och att forskarna identifierar eventuella etiska problem som kan uppstå i ett vidare 

perspektiv via projektet.  

Etiska överväganden blir extra tydliga i studier med barn, barn är alltid i beroendeställning till vuxna 

och negativa konsekvenser för barnen måste elimineras. Förståelse för att föräldrars medgivande inte 

alltid är det samma som barnets vilja är viktigt liksom förståelsen att barnen själva utifrån ung ålder 

inte alltid kan ta ställning till vad de ger medgivande till. Samtidigt kan det enligt traditionen anses 

oetiskt att inte låta barns röst höras vilket måste ställas mot att barn inte fullt ut kan ge samtycke.  

Arbetet i fält måste därför vara lyhört mot barnens vilja i stunden att medverka i videoupptagning 

även om de givit medgivande tidigare. I det material som jag analyserat finns inga tecken på motvilja 

hos barn eller pedagoger att medverka i aktuell videoupptagning. 
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5.8 Validitet och reliabilitet 
Validiteten i studien handlar om hur väl de data som analyserats kan svara på frågeställningarna. En 

sorts giltighet på studien, att det som ämnas att mäta också är det som mäts utifrån vald metod 

(Ejvegård 2003). Reliabilitet handlar om tillförlitligheten alltså huruvida de data som används är 

pålitliga. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva 

processen av insamling och bearbetning av data. Detta görs utifrån beskrivningar av tillvägagångsätt 

gällande urval, beskrivning av datainsamling och beskrivning av analysprocessen. 

Generaliserbarheten definierar författaren via de beskrivningarna uppsatsen innehåller det är sedan 

upp till läsaren att avgöra generaliserbarheten. Då kan bedömning om studien är intersubjektivt 

tillgänglig ske. Inom naturvetenskap finns ofta ett krav på att studien måste vara upprepbar vilken 

intersubjektivitet inte handlar om här. Studiens karaktär ska ändå vara sådan att inte bara 

innevarande forskare kan utföra den, vilket skulle göra den rent subjektiv. Reliabilitet handlar om 

kvaliteten på utrustning som använts och forskarens förutsättningar som kan bedöms exempelvis i 

fråga om förmåga att utföra studien och kvaliteten på forskarens handledning (Gilje & Grimen 

2007:22-23). I detta metodkapitel har jag presenterat samtliga steg i processen och genomförandet av 

studien samt uppvisat en transparens kring min egen roll, utmaningar, överväganden och 

reflektioner.  

6. Redovisning och analys av empiri 
De analyserade videoupptagningarna är insamlade i den mobila förskoleverksamheten ”Pippibussen” 

som är knuten till en ordinarie förskola. Bussen har en fast barngrupp som åker med alla dagar i 

veckan mellan klockan 9 och 15, bussen är specialdesignad för att passa verksamheten. Lunch och 

mellanmål intas på eller utanför bussen och är medtagen från den ordinarie förskolan. Barnen har 

fasta platser, som byts ibland, i formationer om fyra runt ett bord likt formationen i en tågvagn. 

Barnen har egna hyllor till sina tillhörigheter. Bussen har 20 platser och barnen i gruppen är de äldre 

förskolebarnen, 4-6 år gamla. Platserna som besöks har en resväg på max 40 min från förskolan men 

undantag förkommer. Vissa platser som besöks är frekvent förekommande medan andra platser 

endast besöks vid något enstaka tillfälle.  

Min ingång och intension för att analysera empirin är att låta barnen och platserna framträda. Det 

analytiska fokuset är genomgående att studera barnens praktiker och samspel. Hur platsen används i 

form av vad barnen faktiskt gör när de är där. Detta för med sig att teoretiska begrepp och perspektiv 

samt kopplingar till tidigare forskning varierar från plats till plats. I vissa platser har barnens 

användande gjort gällande kamratkulturer i hög utsträckning och på andra har platsens fysiska 

förutsättningar eller pedagogernas presentation varit styrande barnens användning. Angreppsättet kan 
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kopplas till Masseys teorier om plats som en ”throwtogetherness”. Innebörden av begreppet handlar 

om, som presenterats, att olika saker slängs eller vävs samman i en plats där vissa delar är mer 

framträdande. Fokus i analysen skiljer sig från plats till plats beroende på vilken del som barnen gjort 

mest framträdande via sina praktiker. Analysen behandlar dock ständigt teman som utgår från syftet.  

Samtliga frågeställningar behandlas i varje plats, trots att fokus varierar, och den analytiska linsen är 

genomgående att studera barnens faktiska praktiker med öppen ingång för att sedan analysera med 

bakgrund i uppställd teori. I empirin kommer det att framträda att på Nyckelpigeboplatsen, 

Skateboardrampen och Dungen gör barnens praktiker gällande att analysen fokuserar främst på 

matrialiteter och social interaktion i kamratkulturer. Vid Stenrösåsen och Ängen är främst 

pedagogernas presentation av platsen i relation till exempelvis säkerhet styrande för analysen medan 

vid Kullarna är platsens fysiska förutsättningar centralt för analysen utifrån barnens praktiker. 

Likheter och skillnader samt resultat utifrån varje plats och frågeställning presenteras i Resultat av 

analyser (avsnitt 7.1). 

Generellt visar min analys av materialet att barnen tar sig an de olika platserna de besöker på ett 

varierat sätt. Platsernas olika förutsättningar dels vad gäller fysisk miljö men även vilka regler och 

ramverk, ofta kopplade till säkerhet, påverkade barnens deltagande och användande av platsen. Vissa 

platser togs snabbt i besittning av barnen medan på andra platser var användningen mer trevande och 

försiktig. En del platser liknande varandra vad gäller fysiska förutsättningar och säkerhetsaspekter 

men barnen använde trots detta platserna olika främst i koppling till den sociala interaktioner i sina 

kamratkulturer och vilka betydelser som fanns kopplad till platsen sedan tidigare. Exemplen som 

redovisas här består av sex olika platser vilka alla i någon grad kan betraktas som naturmiljöer men 

med varierat avstånd till bebyggd miljö och med olika fysiska förutsättningar. Exemplen syftar till att 

redovisa det empiriska materialet i form av beskrivning av platserna samt en analys av barnens 

användande och deltagande på platsen i relation till frågeställningarna. Kopplingar kommer löpande 

att göras till teorier och tidigare forskning om barn och barndom, barns lek och kamratkulturer, 

naturen som representant för en god barndom, förkroppsligat deltagande och barns användande av 

fysiskmiljö.  De observerade praktikerna, som är fokus för analysen, kommer dessutom att stundom 

kommenteras i relation till barns aktiva medborgarskap och medskapande av rumslighet vilka är, 

som presenteras, bakomliggande intresseområden för undersökandet av barns användande av de 

platser de besöker. Utöver vad som tas upp i analysen kommer kopplingen till olika teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning fördjupas ytterligare i diskussionskapitlet.  



34 
 

6.1 Nyckelpigeboplatsen 
Denna tisdagsförmiddag i maj har Pippibussen rest till en naturplats som ligger utanför staden men 

nära ett samhälle. När den analyserade filmen startar på morgonen är barnen redan bältade i bussen 

och sitter och äter frukt. Körtiden är omkring 35 minuter men det tar över en timme innan barnen går 

av bussen. Alla moment på bussen tar lång tid och barnen sitter still som passagerare som Gustafson 

och van der Burgt tidigare konstaterat från pilotstudien ”Beeing on the move” (2015) medan 

pedagogerna agerar skötare och uppassare. Platsen som ska besökas består av gräsbeklädda öppna 

ytor, området är stort i sin omfattning och det finns sluttningar med träd på höjderna som avgränsar 

området åt flera håll vilket skapar en dalgång. Väl på plats, fortfarande inne i bussen, presenteras 

dagen och platsen för barnen av en pedagog. 

Utdrag 1  

1 Ped. Hörni jag tänkte att nu på förmiddagen innan maten så kan vi 

vara här i backen så kan vi gå till rampen sen på 

eftermiddagen 

2 Barn Nyckelpigor 

3 Ped. Ja vi får väl se hur många nyckelpigor ni hittar idag då, om 

de finns nå kvar 

4 Barn Om alla finns kvar i boet som vi byggde bo 

5 Ped. Ja precis 

6 Barn Vi kan se var som är mest nyckelpigor, vilket bo var bäst 

7 Ped. Mmm vi kanske kan kolla vilket bo var bäst 

8 Barn (         ) 

9 Ped. Finns det nå nyckelpigor kvar? 

 

Platsen och förmiddagens aktivitet presenteras som att vara ”i backen” (rad 1) men reaktionen (rad 2) 

”nyckelpigor” visar att betydelsen av att vara i backen har att göra med nyckelpigor. Dialogen som 

uppstår låter mig förstå att barnen har varit på denna plats tidigare. De har då byggt nyckelpigebon 

ska nu se hur många nyckelpigor som är kvar. Platsen presenterades inte som ”nyckelpigeboplatsen” 

utan som ”backen” men det finns en inneboende och på förhand bestämd betydelse att här sysslar 

barnen med nyckelpigor.  

Inga regler eller ramar presenteras i relation till platsen vilket kan tolkas som att barnen känner till 

platsen och vet vad som gäller. Platsens utformning gör att den lätt överblickbar av pedagogerna och 

inga uppenbara säkerhetsrisker finns. En kombination av ovanstående faktorer kan vara en förklaring 

till uteblivna regelverk. När det är dags att gå från bussen springer barnen fritt mot den ena 
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sluttningen, de vet var de är på väg fast området är stort. Barnen har en bestämd kurs – de är på väg 

för att kontrollera sina nyckelpigebon.  En pedagog beskriver platsens betydelse för forskaren: 

Utdrag 2 

1 Pedagog Det här är ett riktigt nyckelpigeboställe 

 Forskare Alltså det finns mycket- 

2 Pedagog Varje vår så är det proppat med nyckelpigor 

3 Forskare Häftigt 

4 Pedagog Så det har liksom blivit en grej då eftersom man har barnen 

kvar från år till år, den där stubben är ju liksom standard 

att vara nyckelpigebo på våren, så då samlar dem ju 

5 Forskare Och sen så försöker dem, får de samla på vissa ställen 

eller?  

6 Pedagog I år då så gjorde de två olika bon så att de skulle se vilka 

som fick flest nyckelpigor 

7 Forskare Ja ja ja, men hur många gånger har ni varit här (.) nu i 

vår? 

8 Pedagog Nu på våren? Ehhh 

9 Forskare Mmm 

10 Pedagog (3.0) Fyra kanske, tre, ja tre-fyra 

11 Forskare Ja (1.0) 

12 Forskare de har liksom bott in sig lite £nyckelpigorna£  

 

Pedagogen beskriver att platsen som egentligen heter någonting annat blivit ”nyckelpigeboplatsen” 

från år till år mellan barn och pedagoger. Det är främst en viss stubbe som markerar platsen där 

nyckelpigorna bor.  I denna barngrupp har, förutom den traditionella stubben, en trasig soptunna 

också blivit ett nyckelpigebo. Ena långsidan på en stor soptunna är borta och skapar tre väggar samt 

golv och tak för nyckelpigeboet. Videoupptagningen visar inte hur barnen initialt fann 

nyckelpigeboet när de nu återvände, men efter en stund visar upptagningen hur fyra barn fortsätter att 

utveckla platsen. Barnen är i full gång med att inreda soptunnan med stenar, svampar, pinnar och 

gräs, ”så blir det lite färggladare” uttrycker ett barn. Barnen springer fram och tillbaka för att samla 

material till boet och diskussioner om vad som passar i inredningen uppstår. Röksvamp är till 

exempel inte så trevligt konstaterar barnen eftersom det kan komma rök. När barnen inte är på jakt 

efter material till boet placerar de sina kroppar i en halvcirkel framför soptunnan så att alla har 

tillgång till att delta i aktiviteten på ett adekvat sätt. Nyckelpigorna namnges med tydliga 

resonemang utifrån barnens referenspunkter. Först bestäms att nyckelpigorna är del av samma familj. 

Namnet Leia är på tal utifrån prinssessan Leia i Star Wars. Nyckelpigorna döps slutligen till 
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Citronella Sofia Kvist och Molly Elisabeth Kvist. Namnen inspireras av karaktärer från filmen 

”Trolls” men även namn på barnens bekanta utanför barngruppen Exemplet visar hur barnen 

vidareutvecklar nyckelpigeboplatsen och hur populärkulturella referenser blir en del av platsen och 

som även kopplas samman med andra situationer som är viktiga för barnen. Det finns ett aktivt 

samspel mellan barnen och det naturmaterial som finns på platsen. När materialet inordnas i 

nyckelpigeboet transformeras materialets betydelse från att vara en sten eller en pinne till innebörder 

av inredning i ett hem. De fysiska materialen och djuren- bestående av nyckelpigor- blir aktörer i en 

fantasilek. Barnen deltar och använder platsen, som de känner till väl och har tidigare erfarenheter 

av, aktivt. De plockar upp trådarna från tidigare interaktion och fortsätter att medskapa rummet och 

vad de producerar. Platsen har nu ytterligare fått en förankrad betydelse hos barnen. 

Barnens användande av nyckelpigebostället visar liksom Änggård beskrivit i sin studie från I Ur och 

skur förskolan (2012) hur platser barnen besöker har speciella betydelser och attribut och barn kan 

koppla platser till meningsfulla händelser, barns upplevelse av plats kan inte separeras från den 

mening den har tillskrivits barnen. Änggård har även sett i sin studie att vissa platser används för 

samma teman i leken under långa perioder, betydelserna förflyttar sig mellan generationer av barn 

och personal. Nilsen (2009)  menar att alternativa namn på platser uppstår, när den norska 

naturförskolan hon studerat, besökt samma platser över en längre tid. Namnen kan vara kopplade till 

egenskaper, aktiviteter eller djur på samma sätt som nyckelpigorna och nyckelpigebobyggande nu 

blivit centralt för barnen. Platsen har fått ett namn på grund av den aktivitet som denna grupp och 

tidigare barngrupper ägnat sig åt just här, detta på grund av att det är en plats där nyckelpigor finns 

och har funnits. Enligt Masseys teorier har en rumslighet av betydelse uppstått där barnen och 

nyckelpigornas banor har korsats och givit platsen sin betydelse. Platsens betydelse ”ärvs” i 

generationer av barn och pedagoger. Nilsen menar att detta sätt att namnge platserna barnen besöker 

är en del av en process att göra om platser från att vara allmänna till att tillhöra de befintliga barnen.  

Det fortsatta nyckelpigebobyggandet speglar att rumslighet likt Masseys teorier är en produkt av 

pågående relationer och praktiker som aldrig är klara eller stängda utan konstitueras genom 

interaktion, en sfär av samexisterande banor. En plats för meningsfull aktivitet.  

Att platsen har en mening för barnen är en tolkning dels utifrån samtal som visas i utdrag 1 och 2, 

men även observation då barnen med lätthet tog platsen i besittning när de steg av bussen den här 

morgonen, vilket sannolikt hade att göra med betydelsen platsen har för barnen. Som pedagogen 

konstaterade (utdrag 2, rad 10) hade bussen besökt platsen tre till fyra gånger under våren. På andra 

ställen där barnen är mer sällan och som inte på förhand har en betydelse för barnen är min tolkning 

av det empiriska materialet att det tar längre tid för barnen att ta platsen i besittning och på enstaka 
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platser, som kommer att visas, är min uppfattning att de aldrig når den punkten. Barnen underhåller 

sitt medskapande av platser de besöker genom att delta i det processuella, händelsen plats som 

Massey benämner det. Detta sker genom att vidareutveckla platsen via interaktion och fantasilek. 

Liksom platsen i sin process har vidareutvecklats genom praktikerna (och av att bebos av Citronella 

och Molly). ”Sense of place” är applicerbar på situationen, platser måste utanför sin konkreta form 

också ha en koppling till människor och deras sinnen för att kunna definieras och identifieras. 

Samlingen av ting, minnen, historier och praktiker är förmågan platsen har att hålla samman menar 

Creswell (2015).  

På nyckelpigeboplatsen fanns i videomaterialet även exempel på hur barns platsskapande och 

betydelsen av en plats kan sammankopplas med kamratkulturer och skyddandet av 

interaktionsutrymmet. Vid stubben, som enligt pedagogen traditionellt används som nyckelpigebo, 

jobbar tre pojkar med att bygga vidare på det bo som de vid tidigare tillfälle påbörjat. Det är viktigt 

att hitta nya nyckelpigor till boet och pojkarna delar aktiviteten att hämta nyckelpigor och vakta boet 

med varandra. De gör det tillsammans. Det finns vissa regler förknippat till platsskapandet och enligt 

interaktion i utdrag 3 följer inte ett fjärde barn, som försöker ansluta, dessa regler: 

Utdrag 3  

1  Melvin Där är en 

2 Linus Och den där försöker fly 

3 Casper Nä den försöker  

4  (          ) 

5 Linus En till    

6  (          ) 

7 Casper Vänta den måste upp 

8 Mira Nej 

9 Casper Jo 

10 Mira Nej 

11 Casper Jo 

12 Mira Nej 

13 Casper Man får inte titta på här om man inte har jobbat 

någonting 

14 Casper ((trycker undan Mira så att hon inte kan se)) 

15 Melvin Men var är den tredje 

16 Casper ((Följer Mira rörelser runt stubben med armarna som 

blockering för att hon inte ska se ned i stubben)) 

17 Casper Linus ställ dig där ((så att inte Mira ska se)) 

18 Mira Men jag vill se 
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19 Mira Jag får inte se ((vänder sig mot forskaren)) 

20 Casper För du måste jobba Mira först 

21 Mira Ne:::j 

22 Casper ↑jo 

23 Mira Ne::j ((pratar och gråter simultant)) 

24 Casper Man måste visst först jobba ((tittar över axeln mot 

pedagog som står en bit bort)) 

25 Mira ((Gråter och gnyr, ställer sig jämte forskaren)) 

26 Forskare ↓ (ska du prata med Lena?) ((pedagog)) 

27 Pedagog  Vad är det Mira? ((ropar från avstånd och börjar gå mot 

barnen)) 

28 Mira ↑Jag får inte se 

29 Pedagog Hörde ni vad Mira sa? Liam? Nej Li(.) Linus?(1.0) Hörde 

du vad Mira säger? ((Flyttar Linus)) här alltså det är 

plats för alla  

30  Du får visst vara med ((fysiskt placerar Mira vid stubben 

med nyckelpigebo)) 

31  Eller hur Melvin? 

32 Melvin Mm 

33 Pedagog Ja alla får vara med och titta 

 

I denna situation delar de tre pojkarna sedan tidigare, i bygget av aktuellt nyckelpigebo, ett 

interaktionsutrymme. Barnen har lyckats få igång en gemenskap och deras vilja att skydda 

interaktionsutrymmet är naturligt. Barnen delar känslan av kontroll med dem som släppts in i leken. I 

rad 13 skyddar Casper interaktionsutrymmet mot inkräktaren (Mira) med hänvisning till att det 

faktiskt var de tre pojkarna som byggt boet och som nu springer fram och tillbaka för att samla 

nyckelpigor till det; ” Man får inte titta på här om man inte har jobbat någonting”. Att försvara sitt 

interaktionsutrymme betyder att man skyddar sin pågående lek ifrån andra än kärngruppen som varit 

med och skapat leken. Corsaro (2003) har visat att barn spenderar mycket tid med att försvara sin lek 

eftersom leken är en av de få saker små barn kan kontrollera, det är deras egen. Försvarandet av 

interaktionsutrymme stärker kamratkulturer mellan barnen. Som tidigare beskrivits behöver detta 

inte tolkas som en ovilja att dela utan snarare vilja att fortsätta att dela inom den kultur, lek eller 

situation de befann sig innan någon utifrån kom och ”störde”. Tolkningen i denna situation är att 

pedagogen inte lyckas att ansluta till barns perspektiv, ett förhållningsätt där barn har rätt till sina 

lekvärldar. Pedagogens kommentar ”alla får vara med och titta” (rad 33) liksom Miras strategi att 

utgå från sina egna känslor istället för att hitta ett sätt att bidra är inte fruktbara anslutningsstrategier 

för Mira i längden enligt Corsaro (2003) och Öhman (2011). I slutändan menar Corsaro att det är 
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barn som kollektivt lär varandra hur de ska samsas i de olika kamratkulturerna oberoende av 

pedagogernas tillsägelser. Pojkarna försöker behålla kamratskapen och samspelet, sitt här och nu. 

Eftersom kamratkulturer med sina interaktionsutrymmen och interaktionsflöden skapar ”här och nu”, 

så skapar dessa i enlighet med Masseys teorier även rumslighet. Ett här är alltid i förhållande till ett 

nu. Samspelet och skyddandet av interaktionsutrymmet runt stubben har genom pojkarnas 

kamratkultur och exkluderande av annan part fått rummet att fortsätta höra samman. Kamratkulturen 

var här viktig för barnens medskapande av platsen. Vidare blev medborgarskapspraktiker, 

innehållande hävdandet av sin rätt till en plats, synliga då stubben med nyckelpigor togs i besittning 

av pojkarna. Gough och Franch (2005) menar att platser blir symboliska och meningsfulla på olika 

sätt och grupper vill hävda att en plats tillhör sig själv. Detta kallas, som nämnts, för 

territorialisering och leder ofta till att en del inkluderas och andra utesluts i enlighet med exemplet 

vid stubben.  

Sammanfattningsvis använder barnen matrialiteter på platsen såväl som deltar i social interaktion i 

sina kamratkulturer. I min analys ser jag tydligt hur platsens tidigare betydelse för barnen,  utifrån 

vad Änggård och Nilsen beskriver, spelar roll för hur de tog nyckelpigeboet i besittning. Barnen 

vidareutvecklar platsen genom sina praktiker som att i sin lek namnge nyckelpigorna på platsen. 

Analys av kamratkulturer och skyddande av dessa kamratkulturer utifrån Corsaros teorier gör sig 

gällande på platsen. Interaktionsutrymmet inom en kamratkultur som uppstått vid ett tidigare tillfälle 

gjorde att platsen lätt togs i besittning och att en rumslighet där platsens betydelse ytterligare 

underströks och vidareutvecklades tog form.  Barnens rörelser och positioneringar, djur och 

materialitet har inverkat i hur barnen skapar plats. Barnen använde och deltog aktivt i den 

processuella händelse som är plats enligt Masseys teorier. 

6.2 Kullarna  
En dag i maj beger sig Pippibarnen med två pedagoger till en öppen naturplats bestående av ett antal 

höjder. Det är en tio minuters promenad från bussen till platsen där de ska spendera eftermiddagen. 

På vägen till platsen går barnen i led men ledet är oorganiserat och barnen håller inte varandra i 

handen och avstickare, liksom spring och ”hål” i ledet uppstår. Barnen har inte fått instruktioner om 

ledet när de skulle börja gå utan hamnade naturligt och sannolikt av vana i ett led. Ingen pedagog 

påpekar ledets utformning. Väl på platsen som är ett stort område med tre kullar och öppna gräsytor, 

instruerar en av pedagogerna barnen att ta av sig ytterkläder eftersom solen har kommit fram och de 

kan bli för varma, de ska ”orka att leka”. Här berättar pedagogen indirekt att ”leka” är det som står 

på agendan. Barnen får utöver detta inga instruktioner kring vad de kan göra på platsen. Regler som 
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anges är att frisbeen bara får användas på de platta ytorna samt att barnen hela tiden måste se 

pedagogerna, de får inte springa på andra sidan kullarna.  

När barnen börjar att sprida sig över området blir det tydligt hur de använder platsens fysiska 

egenskaper för att leka. Det är brant i kullarna vilket gör att springa nedför blir en rolig lek i sig, då 

benen går av bara farten. Barnen använder även höjden för att rulla ned och åka kana på rumpan.  

Uppe på kullarna använder barnen höjdskillnaden genom att referera till dem som är nedanför som 

små dockor eller pluttar. Tre flickor ropar nedför kullen ”hej små dockor” en pojke ansluter och 

ropar ”hej alla pluttar”. Kommentarerna från barnen fortsätter ”de ser ut som pluttar ”och ”fågeln är 

en jätteliten plutt” (fågeln där nere är mindre än människorna). Änggård (2012) menar att barn 

upplever plats med sina kroppar, med motoriska erfarenheter och med deras sinnen. Hon har i sin 

studie sett att en plats egenskaper blir till lek och hur leken ofta är av fysisk aktivitet som platsens 

förutsättningar framkallar. Barnen konstaterar att man hör bra uppe på kullen men man ser inte så bra 

eftersom alla bara ser ut som ”små pluttar”. Men man ser långt! Att befinna sig i höjden används som 

utsiktsplats över staden. Barnen talar om domkyrkan och vattentornet. Barnen uppvisar här en utökad 

kännedom av staden. De talar vad de ser i bestämd form. De gör referenser till vattentornet och 

domkyrkan, inte ett vattentorn eller en kyrka, de vet att de är samma byggnader de åkt förbi när de 

sitter i bussen även om de kommit från ett helt annat håll. Barnens geografiska kunskaper och 

användande av rumslighet blir tydliga i hänvisningen till andra platser än de just nu är på, de får ihop 

plats och det relationella.  

I materialet återkommer sekvenser där materialiteter, främst i form av naturmaterial, påverkar 

barnens användande av platsen samt hur dessa matrialiteter har en roll i social interaktion som 

uppstår inom kamratkulturer på platsen. Detta visade sig även i tidigare exempel på 

Nyckelpigeboplatsen. I följande exempel visas hur gräset bidrar till barnens praktiker och blir en 

aspekt i skapandet av rumslighet även på aktuell plats. En pojke som leker ensam börjar rycka gräs 

av ingen uppenbar anledning. Rautio (2013) påminner oss om att aktiviteter som verkar poänglösa 

ändå tycks vara av belönande karaktär för utövaren. Ur ett ny-materialistiskt synsätt är pojken inte 

meningskaparen i den här situationen utan snarare en följare i handlingar initierade av sin materiella 

omgivning, alltså grässtråna. Detta kan tolkas som att det är gräset som får pojken att tänka på och 

utföra praktiker i form av leken ”älskar - älskar inte” samt att använda gräset som en dusch genom att 

kasta det över sitt huvud. Agensen finns i relationen som uppstår i interaktionen, hur gräset har 

format associationer och producerat effekter utförda av pojken. Aktörerna i situationen är både 

objekt och subjekt som genom sin existens gör skillnad för interaktionen och rumsligheten beskriver 

Rautio (2013). Pojken upplevs som planlös där han sakta vandrar nedför kullen och rycker upp det 
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gräs han går förbi och sedan kastar det. En interaktion med en flicka som är på väg uppför, som även 

hon bär på gräs, inleds och det är just gräset som de uppmärksammar hos varandra; ”vet du vad det 

här heter?”. Gräset initierade samtalet. Agens skapas enligt Rautio i rummet mellan barn och deras 

omgivning, inom ramen för komplexa möten snarare än att var lokaliserad endast inom barnet.  

Andra barn smakar på gräs och blad som de plockat, de spottar ut det och konstaterar att det var 

starkt. De tuggar och testar konsistensen på olika sorters gräs. Barnen drar även i gräset för att se hur 

hållbart det är.  Det är ett undersökande, vilket grässtråna inbjudit till enbart genom att existera, 

gräset har även guidat interaktionen genom sina egenskaper av att ha en viss fysisk form och smak, 

samt ytterligare bistått aktiviteten genom att låta sig bli undersökt och bli till en konkret 

referenspunkt för reflektioner (Rautio 2013). Barnen rycker ogräs från kullen som sitter hårt fast i 

jorden och barnen ramlar baklänges när rötterna släpper taget om marken. Barnen samlar gräs och 

gör egna högar av ogräset som de jämför med varandra. Barnens kommentarer är engagerade (”oj!”, 

wow!”, ”jord!”, kolla!”). Otto (2009) beskriver hur platsens fysiska struktur och kvaliteter inbjuder 

vissa betanden, rörelsemönster och till en särskild sinnesstämning, vilket är applicerbart på barnens 

användning av platsen. Likt andra situationer i materialet var det även i praktiken ”att rycka gräs” de 

fysiska förutsättningarna som skapade leken, interaktionen och samspelet. Lekarna på platsen, att 

springa upp och ned, rulla, tala om höjden och rycka gräs från kullarna varvas med varandra och det 

finns hela tiden en tydlig koppling till de specifika fysiska egenskaper platsen erbjuder. Tolkningen 

av användandet av platsen inger en viss känsla av vad Mårtensson (2004) beskrivit som att 

”landskapet leker med barnen”. 

Det sociala samspelet i kamratkulturer och barns rörelse och förkroppsligat deltagande på platsen är 

alla beståndsdelar av kullarnas utformning. Höjden, grässtråna som inbjöd till att ryckas och barnens 

agens är medskapare till rumsligheten och således upplevelsen av platsen. På platsen ”kullarna” visas 

tydligt materialiteters och de fysiska egenskaperna agens där barnens beteende fungerar främst som 

ett gensvar och framkallar barnens praktiker vilket formar upplevelsen av platsen för barnen. I 

analysen från denna plats framträder, till skillnad från det tidigare exempelet, främst teorier om 

fysiska förutsättningar och ANT via Rautios resonemang om ny- materialism. Barnens praktiker på 

platsen har styrt hur analysen har fokuserats.  

6.3 Stenrösåsen 
En vinterdag parkeras bussen i närheten av ett klapperstensfält. Det ligger snö på marken så stenarna 

är endast synliga i kanterna av fältet. Ena sidan av området utgörs av ett buskage och en bit bakom 

buskaget går en vältrafikerad väg. En annan sida av fältet består av en hög ås, bägge dessa sidor av 

fältet förbjuds barnen att använda sig av vilket exemplet kommer att demonstrera. Den tredje sidan 
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består av en slänt med träd på toppen. Slänten är låg, bara någon meter i höjdskillnad från 

klapperstensfältet. Exemplen från Stenrösåsen visar till skillnad från tidigare platser hur barnens 

praktiker påverkas av de regler och ramar som presenteras på platsen. Exemplen från platsen visar 

vidare hur aspekter om säkerhet och kontroll blir aktiva i en mobil förskola på ett tydligare sätt än i 

ordinarie förskoleverksamhet. Två platser i analyserat material (Stenrösåsen och Ängen) har visat sig 

ha utökade ramar och regler men inte av samma anledningar. Vid Stenrösåsen är ramarna kopplade 

till säkerhetsrisker. 

Barnen har gått i ett organiserat led till fältet från bussen, dessa typer av led förkommer flera gånger 

per dag och är en ritualiserad aktivitet för barnen. Leden ger pedagoger möjlighet till kontroll över 

barngruppen då de rör sig mellan olika platser. Väl på plats när ledet stannat ställer pedagogen sig på 

”långsidan” av ledet och barnen vänder sig mot henne. Liksom Goodwins (2007) beskrivning av att 

kroppar måste organiseras på ett sätt som gör att det finns möjlighet att kommunicera med varandra 

och se varandras gester, måste barnen nu vara positionerade på ett visst sätt för att kunna ta emot 

instruktioner från pedagogen på ett relevant sätt. Här visas exempel på förkroppsligat deltagande. 

Ramen för deltagande är konstituerad genom den gemensamma uppställningen av deltagarnas 

kroppar vilket styr talet och kroppsliga händelser inom den. Ramen skapar även grunden för var den 

gemensamma uppmärksamheten riktas när flera aktörer ska göra samma sak i en given miljö, vilket 

är fallet med organisationen av instruktionen. Via en kombination av språk och kroppslig 

demonstration visar pedagogen barnen hur de ska organisera relevant deltagande i miljön som står i 

fokus för vad som sker, nämligen ta emot instruktioner om vad som gäller på platsen. Redan i denna 

uppställning med tydliga ramar finns tendenser till den kontrollerade inramning som kommer att råda 

på platsen. På andra platser har denna typ av uppställning för att ta emot instruktioner inte tillämpats. 

Instruktionerna som idag ges om vad som gäller på platsen är omfattande. Instruktionerna inkluderar 

att barnen inte får befinna sig på de två sidor där buskaget respektive åsen är. Det görs också tydligt 

vad barnen får och inte får göra på platsen och en uppgift att hämta tre stenar var delas ut.  Området 

barnen får röra sig på är mindre och mer tydligt avgränsat än på andra platser, detta är av 

säkerhetsskäl då en trafikerad väg finns i närheten. De handlingar barnen inte tilläts utföra på platsen 

var relaterade till risk. Barnen får inte sätta stenar i rullning på åsen vilket kan leda till skador och att 

inte gå på vissa ställen då det är halt och barnen kan ramla.  Kontroll och disciplinåtgärder i 

barndomen är ofta kopplade till riskfaktorer, men James, Curtis och Birch (2008) påtalar att 

uppmärksamhet bör riktas mot att omvårdnad och kontroll har konsekvenser för barns möjligheter att 

praktisera ett aktivt medborgarskap via socialt deltagande. På grund av barns behov av beskydd samt 

barns lekfulla natur ses begränsningar i rörelsefrihet ofta som självklara. James et al (2008) menar att 
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begränsningarna sker i termer av beskydd och omtanke men i praktiken snarast sker i form av 

kontrollerande åtgärder, som bekräftar och upprätthåller maktasymmetrin mellan barn och vuxna. 

Efter utförd uppgift med att hämta sten, vilket barnen fullföljde enligt instruktion utbrister ett barn 

”Nu får vi leka!”. Barnen börjar trots många begränsningar att utforska platsen och intresset vänds 

mot trädrötter i den lilla slänten som inte förbjudits. Rötterna som nu upptäcks används till rörelse i 

slänten. Barnen hänger i rötterna och använder dem som hjälpmedel att dra sig upp. De fastnar i 

rötterna och hjälper varandra loss. Barnen samtalar runt rötterna och ordet ”cirkus” nämns flera 

gånger utan att det blir tydligt, utifrån vad som är observerbart, vad ”cirkus” skulle innebära för 

barnen i användandet av platsen. Aktiviteten på platsen är mindre utspridd och fantasilek är 

ovanligare än vid andra platser. Detta kan möjligen vara ett resultat av de utvidgade instruktionerna 

och det begränsade området som angavs vid presentation av platsen. Barnen skapade likväl något 

eget av platsen utifrån de begränsningar och den kontroll som fanns. De tog det som stod till 

förfogande, erövrade platsen och skapade rumslighet utifrån sin situerade lekpraktik med rötterna. 

Barnen uppvisade aktiv handling och deltagande i de valmöjligheter som fanns och lekte med något 

som pedagogen inte presenterat som ett alternativ men som blev meningsfullt för barnen. Genom att 

ge mening till den plats där de just nu befinner sig menar Jans (2004) att barn ingriper i sin miljö och 

påverkar den. Barns agens är i komplex interaktion med omgivningen där de är medskapare till 

varandra. Rumsligheten som uppstod på denna plats var en ”sammanslägning” av ramar och 

regelverk, en uppgift att lösa samt barns lekfulla sätt att visa socialt deltagande via praktiker.  Det 

gick att observera ett utbyte mellan barnen och platsens fysiska förutsättningar och materialiteter 

(rötterna som var inbjudande, stenarna som inte fick hanteras på vissa sätt), i samspelet skapade 

barnen platsen och platsen skapade barnens praktiker. I ett ömsesidigt medskapande.  

Deltagande på egna villkor aktiveras när det finns tillåtelse till egna aktiviteter som barn har kontroll 

över. Barns rättighet till det offentliga rummet är en central fråga gällande barns medborgarskap. I 

miljön Stenrösåsen synliggörs relationen mellan tillåtelse, kontroll och risk med små barns rättighet 

till allmänna platser. Vid Stenrösåsen uppstod utökad kontroll i form av regler som bottnade sig i risk 

på grund av närheten till en väg, risker med hala stenar och risk med stenar som kunde sättas i 

rullning. Om fokus riktas mot medborgarskapet som praktik menar Hägglund (2009) att vi kan se hur 

barns utövande av medborgarskap sker och kommer till uttryck genom att studera praktiker i de 

miljöer där barn tillbringar sitt vardagsliv. Exemplet från Stenrösåsen illustrerar små barns aktiva 

deltagande i vardagslivet trots begräsningar i fri rörlighet. Aktivt deltagande och tillåtelse att vara en 

social aktör bör enligt Jans (2004) ses ur ett lekfullt perspektiv genom vilket barnen ger mening till 

sin miljö. Därav kan barns lek aldrig endast betraktas som socialt oviktig utan handlar i allra högsta 
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grad om att markera sin egen närvaro och röst. I denna situation påminns vi om att titta på barns 

vardagliga praktiker och att barn inte per automatik är beroende av vuxna utan snarare att alla 

människor är beroende av varandra i en relationell position och vidare att medborgarskap inte är 

något man måste kvalificera sig till utan är något grundläggande för vår existens genom allas (på sin 

nivås) deltagande som sociala aktörer. 

6.4 Ängen 
Ängen utgör ett exempel på en plats i videomaterialet som tolkas som svår för barnen att ta i 

besittning. En plats där fri rörlighet och barninitierade lekar inte uppstår och en analys av barnens 

praktiker visar tendenser att barnen inte gör platsen till ”sin”. Barnens användning av fysiska 

förutsättningar och matrialiteter är begränsad på platsen liksom användandet av platsen i sina 

kamratkulturer. Platsen visar sig däremot att sannolikt få betydelse för barnen baserad på den 

aktivitet i form av samtal som uppstår under mellanmålet samt utifrån hur platsen presenteras. 

Ängen besöks efter ett spontant beslut av pedagogerna att äta mellanmål ute istället för inne på 

bussen då det är en solig och varm försommardag. Barn och pedagoger har precis lämnat en 

inomhusaktivitet på ett köpcentrum. Bussen parkerar vid en äng som är inhägnad i form av en hage, 

dock finns inga djur i hagen. Barnen har inte varit på platsen förut och i presentation av platsen, som 

sker inne på bussen blir anledningen till att platsen valdes tydlig. Platsen presenteras i relation till de 

speciella blommor som finns på ängen. Pedagogen pratar om landskapsblomman som är fridlyst och 

hur viktigt det är att barnen inte plockar blommorna. Blommans mönster och egenskaper diskuteras 

en god stund i bussen innan de går ut. Förhållningsreglerna som initialt presenteras handlar utöver 

försiktighet om blommorna om att barnen ska försöka att inte bli blöta om fötterna och hur de av 

säkerhetsskäl ska ställa upp sig utanför bussen. 

Utdrag 5 

 Pedagog Men tänk på att det är en våtmark som är här (1.0) om ni ser 

därborta är en stor pöl (     ) så det kan vara flera 

ställen där det finns jättemycket vatten (2.0) så titta vart 

ni sätter era fötter (3.0) (      ) 

  och så vill jag när ni går ut att ni ställer upp er utanför 

bussen för nu är vi ju pre::cis vid en väg, vägen är precis 

här på andra sidan bussen, så ingen lek överhuvudtaget när 

ni går ut 

 

Barnen går i ett organiserat led in på ängen genom att passera en grind en och en som de håller upp 

för varandra. Barnen har ett trevande sätt att närma sig ängen. De rör sig sakta och hukar i bland ner i 

gräset för att titta på en blomma, min tolkning är att de är rädda att stampa på blommorna, som enligt 

beskrivning är mycket speciella. Barnen rör sig samlade i en klunga. Barnens rörelse i samlad grupp 
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är ovanlig till skillnad från övriga platser i materialet, där barnen ofta sprids omgående och bildar 

små formationer där lek uppstår. Barnen intresserar sig kort för blommorna och en pojke plockar upp 

en snigel samt att några spindlar kortvarigt fångar barnens uppmärksamhet. Intresset för sniglar 

sprider sig under någon minut men barnen blir tillsagda att inte röra singlarna av hygienskäl då de 

strax ska äta mellanmål. Efter en kort stund, efter att endast flyktigt undersökt en liten del av ängen, 

samlas barnen för att äta mellanmål. Samlingen krävde ingen inropning eller visselpipa utan klungan 

rörde sig tillsammans med barn och pedagog för att sätta sig ned och äta. Barnen intar platser för 

mellanmål på en sten och på ett par cementutgjutningar som finns på ängen. En pedagog meddelar 

att efter hon gått runt med handspriten så får barnen inte hålla på med något annat.  

Platsen har trafikerade vägar på tre sidor om sig men ängen är inhägnad vilket gör att ramarna som 

tas upp främst är i relation till annat än säkerhet, undantaget avstigningen från bussen. Regler väl ute 

på ängen består i hur barnen ska bete sig i relation till hygien, att inte ta på sniglar och inte ta på 

något alls efter att ha spritat händerna. Utöver detta förmedlas att det är viktigt att sitta still när 

barnen väntar på sin tur att ta mellanmål. ”Det är sista gången jag säger till, nu bestämmer du dig för 

en plats att sitta och sen sitter du där” säger en pedagog till en pojke som reser sig. Att barnen nu 

måste sitta still gör att fokus i den sociala interaktionen blir på samtal snarare än lek och rörelse. De 

strikta reglerna att sitta still vid mellanmålet gör att platsen inte utforskats när barnen nu varit på 

plats en stund och blivit ”varma i kläderna”. Interaktionen som uppstod var utifrån aktiviteten 

mellanmål vilket generade samtal om nutida händelser. Miljön är här underordnad och barnens 

samtal och funderingar ligger i förgrunden.  

Vattentornet kommer åter på tal, som på platsen Kullarna, ett barn tycker att vattentornet ser ut som 

en svamp och ett annat berättar att han varit där med sin farfar. Från ängen ses vattentornet från ett 

helt annat håll och från ett kortare avstånd, alltså från ett annat perspektiv än från platsen Kullarna,  

men kopplas ändå samman, vilket tyder på en utökad geografisk kännedom. Diskussionen om 

vattentornet leder in på funderingar om Eiffeltornet. Mellanmålet intas i god stämning där pedagoger 

och barn småpratar och skrattar, gruppen upplevs ha trevligt och kommentarer som att ”det är en bra 

dag” hörs. Det är barnens interaktion i den fysiska platsen som inte är påtaglig, enligt min tolkning, 

men den sociala interaktionen är det. Kamratkulturer och lek görs inte uppenbart synliga utan det är 

samtalet som står i fokus. Situationen liknar mer ett vuxet sätt att umgås, fika och prat i solen, de är 

de vuxna som står för kommentarerna om ”hur härligt vi har det.”  Mot slutet av mellanmålet förs 

samtalet in på mer allvarliga ämnen där barnen tar upp terrorattacker, alkohol i kombination med 

bilkörning och kidnappning. En tolkning att dessa ämnen ges möjlighet att komma upp till ytan kan 
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vara att barnen är samlade i grupp under en lång stund och det finns tid för interaktion och samtal i 

en lugn atmosfär.  

Efter mellanmålet är det dags att gå tillbaka till bussen och när barnen installerar sig på sina platser 

berättar pedagogen för forskaren att platsen är mysig och att hon skulle vilja åka hit och leka med 

barnen. Hon är dock osäker på vad föräldrar kommer att säga eftersom att det är så nära flera 

trafikerade vägar. Den här dagen uppstod ingen lek på ängen och ett barn påtalar att de ”inte har fått 

leka idag” när bussen åker hemåt igen. Barnets kommentar vittnar om att ur barns perspektiv har det 

inte getts möjlighet till lek idag. Min tolkning är att ingen lek uppstod. Detta utifrån barnens egna 

praktiker som var i form av begränsad rörelse och intresse för platsens fysiska förutsättningar. Dessa 

praktiker var ett resultat, i min tolkning, av inramningen och presentationen av platsen. Barnen hade 

möjlighet att sprida sig över ängen, den stunden som ängen utforskades innan mellanmålet, men 

gjorde det inte. En tolkning kan vara att det fanns en viss tidspress, barnen är medvetna om att det 

alldeles strax är mellanmål. Trevandet kan också grunda sig i förhållningsreglerna att visa 

försiktighet mot blommorna och att inte bli blöt om fötterna. Vidare kan det bestå i aspekten att 

platsen var ny för barnen. De platser i materialet där barnen snabbt tagit platsen i besittning är platser 

barnen besökt tidigare. Barnens användande av platsens fysiska egenskaper och matrialiteter var 

begränsad på platsen till skillnad från de tidigare presenterade platserna. En sten och 

cementutgjutningar användes som sittplats och blommor, sniglar och spindlar väckte kortvarigt 

intresse men utvecklades inte. Hur barnen använde platsen för social interaktion i sina kamratkulturer 

är inte heller tydligt utmärkande. Det som syns utifrån videomaterialet är däremot en interaktion i 

form av samtal om aktuella ämnen och teman mellan barn som pedagoger. Barnens betydelse av 

platsen kommer sannolikt att grunda sig i dessa samtal. Änggård beskriver (2012) att i kontrast till de 

platser som fått gemensamma betydelser, ofta genom att återkomma till samma plats, kan platser 

även skapas av tillfälliga material eller händelser som skapar platsens betydelse. Analys av barnens 

praktiker visar att det sätt som platsen presenterades hade störst inverkan på hur platsen användes. 

6.5 Skateboardrampen 
En eftermiddag besöker barngruppen en skateboardramp. Exemplet visar hur barnen genom sina 

praktiker använder platsen aktivt i förhållande till såväl platsens fysiska förutsättningar som i relation 

till social interaktion i sina kamratkulturer.  Det framkommer av samtalet i videoupptagningen att 

barnen har varit på platsen förut. På platsen ges en instruktion kring vad barnen får och inte får göra 

när de leker i rampen. Instruktionen går ut på att barnen får räcka upp handen och först berätta vad de 

inte får göra. Förslagen från barnen inkluderar bland annat att ”inte gå där det är trasigt” och ”inte 

puttas”. När barnen sedan ska säga vad de tillåts göra vid rampen säger ett barn ”leka och ha kul” 
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men snabbt övergår förslagen till att handla om vad de inte tillåts göra igen. Barnen verkar mer vana 

att tänka på vad de inte tillåts göra än vad de tillåts göra. Barnen springer sedan med uppenbar 

entusiasm upp och ned i rampen och försöker komma upp på den ena sidan. Pedagogerna samtalar 

med varandra om barnen i positiva ordalag, att barnen är ”snabba”, ”tålmodiga” och ”uthålliga”, 

samt att de är duktiga på att öva och hjälpa varandra. Efter att en pojke lyckats komma upp utbrister 

en av pedagogerna: ”Såg ni glädjen där uppe? Alltså det där är så att man får gåshud ((rullar upp 

tröjärmen och visar sin arm)) när man inte kommit upp förut och sen helt plötsligt bara kommer det”.  

Barnen springer upp mot rampkanten, tar tag med händerna, hänger i kanten och försöker att dra sig 

upp. En pappa som åker med Pippibussen som besökare för dagen imponerar på barnen (”wow!”) 

genom att hoppa direkt till sittande på kanten från att springa i rampen. Barnen får därmed en ny 

utmaning att kämpa med. Barnens aktivitet fortsätter under en lång stund genom att springa upp, sitta 

en stund på kanten och sedan åka kana ned. Barnen hjälper varandra. Pedagogerna står vid sidan av 

rampen och peppar och instruerar, de påtalar om ett enskilt barn behöver hjälp och uppmanar 

kompisarna att hjälpa till samt kommer med förslag på hur barnen kan komma upp. Aktiviteten är 

initierad och övervakad av vuxna och barnen upplevs ha roligt i aktiviteten då skratt och stoj är 

tydligt observerbara. Barnen börjar emellertid snart att själva utveckla leken genom att gå till sidan 

av rampen och göra armhävningar samt springa i varv runt rampen. De uttalar att de tränar för att bli 

”starkare” och för att bättre lyckas med att hänga kvar i rampen. Ett barn utses till att vara ”tränare”. 

Efter träningen initierar en grupp barn en tävling om vem som hänger längst i rampkanten, barnen 

lyckas hänga länge och spexar genom att bara hänga i en hand. Pedagogerna dras med i aktiviteten 

och tar tid och hejar på barnen. Ett antal barn går sedan runt rampen in under kortsidan där en flicka 

leder en samling som går ut på att säga vem som vunnit samt att dela ut roller inför ny tävling, vissa 

är tävlingsdeltagare och någon annan är ”lillebror”. Som Corsaro (2003), Öhman (2011) och 

Simonsson (2007) beskrivit skapar barnen sitt eget rum i fantasilek, de gör sig själva till 

huvudaktörer, någon är tränare, någon är lillebror. En ny tävling inleds, inspirerad av den i rampen. 

Nu tävlar barnen om vem som kan hänga längst i bjälkarna på undersidan av rampkonstruktionen. 

Barnen har skapat en ny variation på den vuxeninitierade leken i rampen. Nu varvas träning med 

tävling och barnen har sina olika roller. Barnen har i processen som händelsen plats utgör tagit till 

sig av det vuxeninitierade och sedan vidareutvecklat platsen genom att skapa sin egen rumslighet. 

Här finns tydliga inslag av tolkande reproduktion då barnen genom att hänga på sidan tagit en 

aktivitet initierad av vuxna och gjort om den, tagit kontroll över den själv. Corsaro (2011) menar att 

barn alltid befinner sig både i barnens kultur och de vuxnas kultur, som sammanvävs på olika sätt i 
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tid och rum.  Barn försöker få kontroll över sina liv och i förskoleåldern utvecklar barn strategier för 

att utmana och fördela makten inom sin egen kultur med andra barn. 

När barnen lämnar rampen och väntar på att börja äta mellanmål återkommer den tolkande 

reproduktionen fast med nya konstellationer och roller i en medialiserad lek. Medan barnen väntar på 

mellanmål och proceduren av handtvätt har inletts, väcks intresset för fältarbetarens kamera. Snabbt 

byggs en värld upp av en handfull flickor. En blir programledare, de andra är ”kända över hela 

världen”, barnen talar till en publik som finns på andra sidan kameran. ”Nu ska vi välkomna en ny låt 

som är världskänd över hela världen till Trolls!”. Flickorna sjunger Justin Timberlakes låt Can´t stop 

the feeling utantill. De barnkulturella fenomen som här uppvisas i den medialiserade leken med 

populärkulturella referenser är tydliga. Barnen delar aktiviteten kopplat till fenomenet med varandra, 

barnen har mer kunskap om detaljer kring fenomenet än vuxna och på så sätt äger de situationen och 

får en känsla av kontroll (Corsaro 2003). Alla kan texten till låten som är hämtad från filmen Trolls 

och ”de kända” flickorna plockar inom loppet av någon sekund upp tråden när ”programledaren” 

presenterar vad som nu ska ske på scenen. Barnen använder mediets narrativ, musik och uttryck som 

inspiration till lek. Johansen (2012) menar att den medialiserade leken, något barn hämtat från 

media, sedan utvecklas från sin utgångspunkt till att innehålla eller beröra något annat. Materialitet är 

inblandat i skapandet av leken då det var kameran som väckte intresset; ”maskinen som filmar oss”. 

Intresset vidareutvecklas till ett uppträdande framför kameran, en scen växte fram och en rumslighet 

av en avgränsad lekvärld formas. 

 Rumslighet är en öppen pågående produktion vilket öppnar upp för tillfällighet och mångfald, 

processen är öppen för mötande banor och röster enligt Massey (2005). Det är kameran i 

kombination med populärkulturella referenser och tidsutrymmet som uppstod i väntan på mellanmål 

som producerar sammanhanget här. Det rumsligas roll är att skapa nya konfigurationer och starta nya 

sociala processer. Kameran har nu fått flickorna i den nya sociala processen att beskriva att ”de 

jobbar på tv, de är kända och alla vill träffa dem”. Soundtracket från Trolls övergår till traditionella 

barnsånger. Sången om sommaren och Sommar och sol utförs med stor inlevelse. De kända flickorna 

instrueras av programledaren ”gör lite handspråk” och ”välkomna upp på scenen!” Flickorna 

försöker, med sin vanliga röst, ropa till sig några pojkar till leken men som inte kommer, detta 

förmedlas till kameran med programledarrösten ”våra killar kan inte riktigt komma”. Knutdotter 

Olofsson (2017) menar att barn aldrig blandar samman lek och verklighet och går om de vill ut och 

in i leken. Lek kan, som här, avbrytas kortvarigt för att med sin vanliga röst korrigera något och 

sedan kopplas lekrösten på igen. Rumsligheten runt kameran bestående av en scen och en show är 

tydlig. ”Nu är det dags att handla mellanmål, en snygg fin rad” ropar pedagogen. Leken avrundas. 
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Aktiviteten avslutas med att förklara för publiken att nu måste de äta mellanmål och att vi ses sen. 

”Nu var det slut på radion för idag”, ”nu säger den här flickan hej då”. Det allra sista som förmedlas 

med stadig blick in i kameran är uttalandet ”Godare, starkare kaffe, hej då” innehållet och tonen i 

flickans kommentar upplevs som hämtad från den på TV vanligt förekommande rösten ”programmet 

sponsras av”, vilket är ännu ett uttryck för medialiserad lek och ett fenomen från vuxenvärlden som 

reproduceras. Flickorna tog tid på sig att avsluta sin aktivitet. När det är verbal inkallning är min 

uppfattning att barnen tillåter att avsluta sin aktivitet på ett naturligt sätt, medan vid visselpipan är 

det en direkt reaktion där såväl material som samtals avbryts och släpps direkt för att springa mot 

visselpipan. I detta fall skulle en tolkning kunna vara att leken avbryts för en vardaglig rutin 

(mellanmål), som Knutsdotter Olofsson (2017) diskuterat ofta är fallet i institutionaliserade 

sammanhang, men min tolkning är snarare att leken är en del av rutinen, i enlighet med tolkande 

reproduktioner, ett rum i rummet när de väntar, de tvättar händer under tiden och vet vad som 

komma skall.  

Vid skateboardrampen vidareutvecklar barnen platsen i sina praktiker. Den tolkande reproduktion 

som sker när barnen skapar något eget och tar kontroll över en från början vuxeninitierad lek är 

exempel på detta. Barnen använde sig i skateboardrampen av platsen fysiska förutsättningar i 

deltagandet och vidareutvecklandet av platsen genom att exempelvis hänga i bjälklaget till 

skateboardrampen i den egeninitierade leken. Platsen används även tydligt i social interaktion i 

kamratkulturer dels i fantasileken innehållande ”tränare”, ”tävlingsdeltagare” och ”lillebror” och 

senare synligt i den medialiserade leken framför kameran med ”kändisar” och ”programledare”. 

Reglerna som presenteras för barnen initialt har mindre påverkan på barns praktiker än vad de 

upplevs ha på andra platser men förhållningssättet att hjälpa varandra och vara hyggliga i rampen 

implementerades utan motstånd från barnen i leken i rampen.  

6.6 Dungen 
En eftermiddag i december står bussen parkerad nära den ordinarie förskolan. Placeringen är utifrån 

att det i bussen pågår ett pepparkaksbak, där tillgång till den ordinarie förskolans ugnar krävs. Strax 

bortanför förskolan finns en dunge som nu används som ”avbytarplats”, då alla barn inte kan baka 

samtidigt. I videomaterialet visas ingen presentation av platsen eller förhållningsregler kring hur 

platsen bör användas. Dungen består av stenar träd och buskage, platsen är orörd i den bemärkelsen 

att inget är tillrättalagt och planerat på platsen. Platsen ligger dock nära bebyggelse och stadsmiljö 

och är till viss del nedskräpad då ett antal icke naturliga materialiteter finns utspridda på platsen.  I 

exemplet från Skateboardrampen finns medialiserad lek som tydligt är hämtad från tv och film 

representerad. Ågren (2015) menar att leken aldrig uppstår ur tomma intet utan att barn i alla tider 
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har hämtat inspiration till sina lekar från den omgivande kulturen och hon hävdar därmed att den 

”fria” leken är en illusion. I exemplet från denna plats, Dungen, analyseras denna typ av fantasilek 

från omgivande kultur närmare. Utöver den sociala interaktion som uppstår i barnens kamratkulturer 

på platsen, visar exemplet på hur materialiteter och platsens fysiska förutsättningar påverkar barnens 

deltagande i platsen och leken.   

Tre barn initierar snabbt en familjelek på platsen. Rollerna fördelas enligt mamma, pappa och bebis.  

Äta middag är det som står på agendan och en sten utses till att vara köket. I den icke tillrättalagda 

miljön finns olika föremål som ur vuxenperspektiv främst skulle betecknas som sopor. En plastremsa 

och en trasig boll kommer att ha betydelse inom familjeleken. Plastremsan som upptäcktes intill 

”köket” pockar på uppmärksamhet, även fast det egentligen var middagsdags i familjen. Plastremsan 

transformeras i leken till ett hopprep. Barnet som är pappan säger ”okej vi kan ta det före maten” till 

barnet som är mamman och vänder sig sedan till barnet som är bebis och säger ” bebis, bebis vi ska 

hoppa hopprep före maten”. Det viktigaste inom fantasilek är temat och föremål och handlingar 

kommer att tolkas utifrån det enligt Knutsdotter Olofsson (2017). Barnen går i väg för att hoppa med 

remsan och återvänder sedan till stenen (köket). Föräldrarna ropar in bebisen och sätter sig tillrätta 

för att äta men snabbt pockar nästa sak i form av en trasig boll på uppmärksamhet. På många sätt styr 

materialiteter som upptäcks av barnen aktiviteten men med språket styr de hela tiden tillbaka till 

familjeleken. Familjeleken får efter en stund en mer bakomliggande roll och finns så småningom 

mest med i form av att någon av ”föräldrarna” påtalar att ett barn är ”bebisen”. Interaktionen 

framhåller Corsaros beskrivning om att barn i förskoleåldern ständigt använder språket på ett 

beskrivande sätt för att definiera situationen i fantasilek. I detta fall hörs exempelvis barnen uttrycka; 

”pappan kan ta emot”och ”då satte vi oss och åt”.  

I sekvensen syns barns egna sociala initiativ till fantasilek samt platsens och föremålens fysiska 

agens som bidragande i leken. Media finns inte representerat som del av inspirationen här och leken 

är vad Janson (2013) karaktäriserar som fantasilek eller ”fri lek” det vill säga lek som initierats, 

utförs och kontrolleras av barn med barn och för barnens skull, utan övergripande nyttosyfte eller 

bakomliggande pedagogiskt initiativ. Knutsdotter Olofsson (2017) hänvisar till fantasileken som ett 

sätt för barn att i berättelseform skaffa kontroll genom att bryta ut en del av verkligheten och göra 

skeendet hanterbart. I Ågrens perspektiv om att den fria leken är en illusion finns i familjeleken 

barnen nu leker inspiration från barnens egna vardagsliv och omgivande kultur. Situationen är en 

tolkande reproduktion av vuxenvärlden barnen lever med. Evaldsson (2009) beskriver att studier av 

barns lek, som aktivitet i vardagslivet, fokuserar på hur barn producerar sina egna ordningar i lek och 

visar hur dessa interna ordningar är relaterade till vuxenvärlden och till samhället i stort. I analyser 
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av barns låtsaslek används begreppet transfer eller transformation vilket innebär att barnet har en 

förmåga att omvandla sig själv, andra eller objekt till något annat, att göra en överföring. I mamma, 

pappa och bebisleken i skogsdungen blir det väldigt tydligt att barnen ”låtsas som om” och ” leker 

att” både i sina roller och i transformationer av materialiteter. Kombinationen av de olika 

transformationerna och rörelsen över dungen mellan ”kök” och andra aktiviteter skapar en 

rumslighet för barnen i interaktionen. Platsen kommer att ha en betydelse för barnen när de 

återkommer och betydelsen kommer då inverka på händelsen som är plats. Barnen skapar plats och 

rum i olika miljöer, det är en ständig och oavsiktlig process som är rörlig och sammanslängd 

tillfälligt samtidigt som komplexa system av historia och betydelser påverkar processen. På detta sätt 

är barnen ständigt medskapare av rumsligheter och vidareutvecklare av de platser de besöker i enligt 

Masseys teorier. Plats kan stå för det generella tillstånd som uppstår när vi är tillsammans menar 

Massey vilket kan tillämpas på barnens lek i dungen. Det handlar om ett sätt att vara, hur vi relaterar 

till andra här och nu. Detta representerar det oavsiktliga och ständigt pågående i platsskapande. 

I kombination med att barnen använde platsen i sin sociala interaktion inom kamratkulturer var 

materialiteter aktiva i skapandet av rumslighet i dungen. En plastremsa såväl som en boll gavs en 

central roll i familjeleken. Barnens användande av fysisk miljö gjordes tydlig då de likt Änggård 

(2012) presenterat använde naturmiljön i familjelekarna för att skapa hem med olika rum för 

exempelvis matintag och sömn. Dungen som miljö är inte på något sätt tillrättalagd eller av vuxna 

skapad för barn att leka på. Platsen skulle snarare anses som snårig och smutsig då det ur 

vuxenperspektiv finns ”sopor” slängda på platsen. Meningsfull aktivitet, att delar av denna miljö 

exempelvis blev till ett kök har gett platsen betydelse och kan därför kategoriseras som vad 

Rasmussen (2004) definierar som children´s places, barns platser. I analys av barnens praktiker på 

platsen är teorier om lek och matrialiteter mest framträdande. Knutsdotter Olofsson (2017), Ågren 

(2015) och Evaldsson (2009) har fört resonemang kring förskolebarns samspel som visat sig ha 

betydelse i analysen av exempel från platsen. 

7. Diskussion 
I följande diskussionskapitel presenterar jag det sammantagna resultatet av mina analyser i relation 

till frågeställningarna. Sedan ställer jag resultat från analysen i relation till den tidigare forskning 

som presenterats samt diskuterar tolkningar utifrån de teoretiska utgångspunkter jag tagit stöd av i 

analysen. Vidare relateras studiens analys till samhället i stort och en reflektion kring framtida 

forskning görs. 



52 
 

7.1 Resultat av analyser 
Syftet med denna studie var att undersöka hur barnen i en mobil förskola använder och deltar i olika 

platser och hur användandet varierar beroende på platsens utformning och egenskaper. Som stöd för 

att uppnå syftet använde jag mig av tre frågeställningar i analys av materialet.  Frågorna innefattade 

vilka ramar och förhållningsätt som presenteras av pedagogerna i relation till platsen och hur dessa 

hanteras av barnen. Vidare studerades hur barnen använder platsens fysiska egenskaper och 

matrialiteter. Den tredje frågan behandlade hur barnen använde platsen för social interaktion i sina 

kamratkulturer. I detta avsnitt presenteras resultat av analyser från samtliga platser beskrivna utifrån 

frågeställningarna som tas upp i turordning. 

Den första frågeställningen behandlar hur platsen presenteras och vilka ramar och förhållningsätt 

som finns bundna till platsen samt hur dessa hanteras av barnen. De instruktioner som barnen får från 

pedagogerna när de anländer till de olika platserna är mycket varierande. På platsen Dungen visar 

inte videoupptagningen någon presentation om ramar och förhållningssätt. Antingen har detta skett 

innan videoinspelningen börjar eller så har inga ramar presenterats. Dungen är en avbytarplats för 

bakning i nära anslutning till förskolan och det finns flera pedagoger närvarande i ”halvgruppen” 

vilket kan bidra till att särskilda förhållningssätt inte var nödvändiga. Vid Nyckelpigeboplatsen anges 

inga regler utan endast aktiviteten presenteras som ”att vara i backen”. I analys har detta tolkats som 

att barnen känner till platsen sedan tidigare, att platsens öppna landskap ger pedagoger en god 

överblick över barnen samt att inga säkerhetsrisker finns på platsen. Vid platsen Kullarna ges 

begränsade instruktioner i form av att barnen hela tiden ska se pedagogerna och att de av denna 

anledning inte ska gå bakom kullarna samt att frisbeen bara får kastas på platta ytor. Dessa 

instruktioner har ett säkerhetstänk kring sig även om det i presentationen inte betonas som att 

innebära överhängande risker för barnen. Vid Stenrösåsen ges omfattande instruktioner om var 

barnen får röra sig och vad de får göra. I analysen diskuteras dessa regler och begränsningar i termer 

av risk samt i relationen mellan omvårdnad och kontroll. Analysen tar fäste på dualismen i nutida 

barndomar som innebär en strävan att skydda barn samtidigt som de uppmanas att bli självständiga 

individer. I analysen från Stenrösåsen tas tankar om hur disciplin och kontroll kan ha en begränsande 

inverkan på barns medborgarskap upp. Den slutgiltiga tolkningen av barnens användande av platsen 

innebär dock, tvärtom, ett synliggörande av barns medborgarskasspraktiker som det förhandlat fram i 

det utrymme som gavs. Barnen hanterade de omfattande reglerna genom att använda det ”fönster” 

(av vad de tilläts göra och var de fick vara) och genom sina egna praktiker lyckas de ta platsen i 

besittning. På Ängen presenterades också regler och förhållningsätt initialt utifrån säkerhetsaspekter 

men sedan mer fokuserat kring hygien och med hänsyn till blommor. Regler om att sitta still var 
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även tydliga på platsen. I analysen är min tolkning att barnen påverkas och begränsas i sitt 

användande av de regler och förhållningsätt som presenterats och att platsen därmed aldrig tas i 

besittning av barnen. Skateboardrampens regler presenteras genom att barnen själva får berätta vad 

de får och inte får göra i rampen. Analysen visar att barnen fokuserar på vad de inte får göra. Det är 

svårt att säga om barnens användande av rampen är ett direkt resultat av reglerna men barnens 

observerbara lek i rampen speglar de förhållningsätt som angetts och inga ”regelbrott” sker. 

Sammanfattningsvis vad gäller pedagogernas presentation av regler och förhållningsätt så är de 

mycket varierande i sin omfattning och styrka. De regler och förhållningsätt som anges är oftast 

kopplade till säkerhetsaspekter (var barnen får vara och vad de får göra) men även till rutiner (sitta 

still, räcka upp handen) och hänsyn till natur (plocka inte fridlysta blommor). Barnen efterföljer på 

samtliga platser de regler och förhållningssätt som angetts av pedagogerna.  

Den andra frågeställningen berörde hur barnen använde platsens fysiska egenskaper och 

matrialiteter. Även detta sker i varierande grad och är i mycket beroende på de fysiska 

förutsättningarnas utformning. I miljön Kullarna är de fysiska förutsättningarna på platsen som mest 

observerbara i barnens användande. Analysen visar att barnen använder sig av höjderna för rulla ned, 

springa ned, åka kana samt att använda höjden som utsiktsplats och att diskutera höjdsperspektiv i 

form av att de som står nedanför ser ut som ”pluttar”. Matrialiteter används på platsen. Gräs är 

betydande för en enskild pojkes autoteliska praktik samt i pojkens interaktion med en flicka. Gräset 

är viktigt även i lekar som handlar om att dra, samla och smaka. Analysen visar att platsen Kullarna 

har fysiska egenskaper som närmast gör att ”landskapet leker med barnen”. På Nyckelpigeboplatsen 

har djur och olika typer av naturmaterial som svamp, sten, gräs och pinnar stor betydelse för 

byggandet av nyckelpigebon och tillhörande fantasilek. Naturmaterialen transformeras på platsen till 

att ha innebörder av inredning. Stubben och soptunnan transformeras till nyckelpigebon. I analysen 

visas hur dessa matrialiteter och djur är en del av de korsande banor som skapar en rumslighet för 

barnen och hur materialiteterna bidrar till vidareutvecklande av platsens betydelse för barnen. På 

Ängen är platsens fysiska egenskaper och matrialiteter i någon mån styrande i användandet av 

platsen. Min tolkning i analysen visar dock att det inte är de faktiska blommorna och vattenpölarna 

som reflekterar barnens beteende (som de fysiska egenskaperna gjorde på Kullarna). Det är snarare 

reglerna kring platsens förutsättningar som gör att platsen, i min tolkning av analysen, blir svår för 

barnen att ta i besittning. Djur i form av sniglar och spindlar spelar kortvarigt in i barnens 

användande av platsen men regler kring hygien avbryter detta. I Skateboardrampen spelar den 

fysiska förutsättningarna rampen innehar roll för barnens användande då de till största del tar hjälp 

av rampens konstruktion i lekarna. Barnen hänger i rampen, initierar tävling utifrån rampens 



54 
 

förutsättningar och använder även rampens bjälklag i vidareutvecklandet av platsen i form av 

egeninitierad lek. Showen som inkluderar medialiserad lek som uppstår i en grupp flickor på platsen 

är sprungen ur intresset av en materialitet i form av forskarens kamera . Vid Stenrösåsen används 

stenar kortvarigt och utifrån instruktion, men de matrialiteter och de fysiska förutsättningar som 

kommer att ha betydelse på platsen är den slänt och de rötter som barnen tar i besittning. Slänten 

används för att rutscha nedför och klättra uppför, rötterna har betydelse i form av att dra sig upp i, 

fastna i och ”räddas” från. I Dungen har matrialiteter i form av en plastremsa och en trasig boll stor 

inverkan på barnens användande av platsen då de via transformation inkluderas i en fantasilek. 

Platsens fysiska förutsättningar innehållande stenbumlingar bidrar till leken genom att skapa ett 

”kök” i familjeleken. Även vad gällerfrågeställningen kring användandet av platsens fysiska 

förutsättningar och matrialiteter finns en stor variation i materialet, ibland är dessa aspekter helt 

styrande och andra gånger mindre viktiga.  

Den tredje frågeställningen rör hur barnen använde platsen för social interaktion i sina 

kamratkulturer. Analysen visar att på tre av platserna; Nyckelpigeboplatsen, Skateboardrampen och 

Dungen så är användningen av platsen för social interaktion i kamratkulturer tydlig. På två av 

platserna Kullarna och Stenrösåsen finns en synlig social interaktion men som kanske helt inte 

överensstämmer med Corsaros definition av kamratkulturer som innebär att barnen producerar och 

delar en stabil uppsättning aktiviteter (rutiner och värderingar) i interaktionen med varandra. På en 

plats, Ängen, visar analysen att social interaktion i kamratkulturer används i mycket begränsad 

utsträckning. På Nyckelpigeboplatsen uppstår social interaktion runt stubben. Analysen belyser 

pojkarnas kamratkultur och skyddande av denna samt  det interaktionsutrymme kamratkulturen 

agerade inom. Kring boet i soptunnan användes platsen för social interaktion i kamratkulturer i 

vidareutvecklandet av nyckelpigorna Citronella och Mollys hem. Barnen delade helt i enlighet med 

Corsaros teorier om kamratkultur en samhörighet som de själva hade producerat och hade kontroll 

över. I Skateboardrampen gör analysen tydlig att platsen på liknande sätt användas för att inom barns 

egna kultur via tolkande reproduktion skapa fantasilek där barnen antar roller olika roller som 

”tränare”, ”tävlingsdeltagare” och ”lillebror”. Barnen skapade i sin sociala interaktion nya lekar som 

bygger vidare på den vuxeninitierade leken. I fantasileken framför kameran används platsen för 

social interaktion i kamratkulturer och barnkulturella fenomen och referenser görs synliga i form av 

den medialiserade leken. Dungen används som plats för social interaktion i kamratkulturer då 

fantasileken som uppstår är i form av en värld barnen själva bygger upp och vill tillhöra. 

Samhörigheten som skapas är en grund för kamratkultur, barnen delar kontrollen över leken med 

varandra. Kullarna används för social interaktion då barn pratar och interagerar med varandra, flera 
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barn är enade i aktiviteten att rycka gräs men analysen visar att interaktionen med gräset är 

överordnat interaktionen i kamratkulturer även om den till viss del görs synlig i jämförandet av högar 

med gräs. Barnen leker tillsammans på så vis att de utför handlingar simultant som att rulla nedför 

kullen. Användandet av plasten har utgångspunkt i fysiska förutsättningar snarare än kamratkultur. 

Vid Stenrörsåsen återfinns samma ”mellanläge” av social interaktion i kamratkulturer. Barnen varvar 

individuella praktiker med gemensamma, de pratar med varandra och alla använder rötterna i någon 

mån. Rötterna ges dock i min analys ingen av barnen gemensam betydelse även om analysen visar 

att platsen tas i besittning utifrån de aktiva praktiker som observeras i barnens användande av 

platsen. Ingen fantasilek, skyddande av interaktionsutrymme eller tolkande reproduktion blir extra 

tydlig i analysen från Stenrösåsen. På Ängen visar min tolkning av analysen att ingen direkt social 

interaktion i kamratkulturer sker utifrån Corsaros definition av kamratkulturer som ”stabila 

aktiviteter, ritualer och artefakter som barn producerar och delar i interaktionen med varandra” 

(Corsaro 2003:37). Användandet av platsen i form av social interaktion sker dock i form av samtal 

och tolkningen som görs i analysen är att barnen kommer att basera sin betydelse av platsen på dessa 

samtal.  

Ett intresse i studien var att utifrån syfte och frågeställningar som behandlade barnens användande av 

plats se hur platsernas varierade förutsättningar belyste olika aspekter i ”sammanslägningen” 

(throwtogetherness) som är plats enligt Masseys teori. Analysen gör tydlig att aspekterna, såväl 

materiella som sociala, varierar i sin styrka i vad som görs synligt i skapandet av händelsen plats. 

Resultaten belyser sammanfattningsvis platsens ständiga förändring, mångfald och öppenhet i enligt 

Masseys teorier. Detta blir tydligt i analysen av barnens praktiker utifrån frågeställningarna i form 

barnens varierande användande av de platser de besöker. 

7.2 Resultat av analys i relation till tidigare forskning 
I detta avsnitt diskuteras resultat av analyser av barnens användande av olika platser i relation till de 

studier som presenterats i kapitel 4.  

Barnen åker ofta till naturmiljöer och rör sig inte i stadskärnan. Frågan är då om de mobila barnen i 

större utsträckning än barn från ordinarie förskolor möter och samtalar med människor i olika 

kategorier av samhället, vilket i kartläggningen (2017) angivits som en av utgångspunkterna för den 

mobila förskolan.  Detta kan ha sin grund i vad Halldén (2009) tagit upp om naturen som symbol för 

den goda barndomen. En idealisering av naturmiljöer är möjligen så hårt rotad hos beslutsfattare och 

pedagoger i Sverige att när möjlighet ges så väljs stadsmiljöer bort till förmån för att spendera dagen 

i naturen. I sin studie av tidskriften Förskolan såg Bergnéhr (2009) att pedagogers uppfattning om 

naturen var genomgående positiv och skogen ansågs vara den mest autentiska miljön att befinna sig, 
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naturmiljöer omnämndes som världens bästa klassrum och som källan till fantasiskapande. I aktuell 

verksamhet tillåts barnen leka på artificiella lekplatser, så kallade platser för barn, endast på fredagar 

vilket kan tolkas att även i denna verksamhet anses naturen vara en symbol för den goda barndomen 

och en autentisk lärmiljö. Rasmussens (2004) beskrivning av barns platser, children´s places, finns 

många exempel på i analyserat material där barnen skapar interaktion i icke- tillrättalagd miljö. I 

enlighet med vad Nilsen (2009) beskriver i sina studier har platser som barnen återkommer till fått 

betydelser och fått nya namn utifrån dessa betydelser vilket ser vi på platsen Nyckelpigeboplatsen i 

analyserat material.  

Tydliga likheter finns i analysen kring barnens hanterande av gräs på Kullarna med Rautios (2013) 

studie om barns praktik att bära på sten som autotelisk praktik. I enlighet med Änggårds studie 

(2012) framträder dessutom i analysen hur barnen upplever plats med sina kroppar, med motoriska 

erfarenheter och sina sinnen skapar de en betydelse för platsen. I miljön Kullarna används 

sluttningen till att åka kana, rulla och springa nedför och slänten i Stenrösåsen används på liknande 

sätt. Skateboardrampens egenskaper utforskas med fysisk aktivitet och Ängen äntrades med 

försiktiga steg. Deltagandet i plats är synligt i det förkroppsligade, hur barnens kroppar anordnas för 

att passa aktiviteten framför ett nyckelpigebo eller när barnen får instruktioner vid Stenrösåsen, detta 

i likhet med Goodwins (2007) studie. Änggård (2009) ser i sin studie från en I Ur och skur förskola 

hur naturen delas in i de tre konstruktionerna klassrum, hem och sagovärld. Här skiljer sig min 

tolkning av barnen i den mobila förskolan från den Änggård gör i sin studie. Även om de rum 

Änggård beskriver är synliga även i materialet från den mobila förskolan så är konstruktionerna 

öppnare i min tolkning. I kontrast till Änggårds uppställning är Masseys teorier om rumslighet, som 

denna studie utgår från, öppnare och kan aldrig vara så tydligt indelade och cementerade. Min 

uppfattning är att Masseys rumslighet, som jag tar fasta på i min analys, med all mångfald den 

presenterar ger platserna barnen besöker många möjlighet att utifrån barnens agens och 

kamratkulturer möta variationer av matrialiteter, betydelser och förutsättningar i ett medskapande. 

Analysen visar även likt Mårtensson (2004) studie att barnens medskapande är beroende av platsens 

förutsättningar. Resultatet skiljer sig dock åt där jag i min studie ser att minskat medskapande, som 

på Ängen, är i relation till regler och aktivitet. Mårtensson menar att förutsättningarna till 

medskapande blir sämre om den fysiska miljön inbjuder till en bestämd rörelse och användande, 

vilket hon anser vara begränsande. I materialet från den mobila förskolan finns exempel på 

medskapande i miljöer där fysiska förutsättningar inbjudit till praktiker, exempelvis vid Kullarna. I 

detta avsnitt har resultatet av analyser visats i relation (likheter och skillnader) till tidigare studier på 

området.  



57 
 

7.3 Resultat av analys i relation till teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av analyserna utifrån teoretiska begrepp och perspektiv som 

presenterats i kapitel 4.  

 Barnens extensiva vistande i naturmiljöer snarare än att i staden möta människor av olika 

samhällskategorier skulle kunna ses som ett begränsande av barns delaktighet i allmänna platser, och 

således begränsande i utövandet av medborgarskap. Detta likt Nairn & Kraftls (2016) kritik kring 

spatiala diskurser som verkar för att begränsa barns aktörskap genom att i geografiska kontexter göra 

antaganden som ”barn hör inte hemma på allmänna platser” (Nairn & Kraftl 2016:4). Min tolkning är 

att detta är ett alltför vuxet perspektiv på socialt deltagande utifrån analys av empirin i denna studie. 

Med bakgrund i de regler och den kontroll som finns på platser som Stenrösåsen där trafik finns, 

dock ett stycke bort och ingen rörelse av människor sker, är det svårt att se att ett besök i en 

trafikerad och människomyllrande stadsmiljö skulle leda till spontana möten. Med ökade riskfaktorer 

skulle barnen av säkerhetsskäl behöva gå ännu mer i led än vad de nu gör i naturmiljöerna. Dessutom 

skulle de ha mindre ytor att röra sig på vilket leder till minskad tillåtelse för att skapa egna aktiviteter 

och vardagspraktiker, vilket i sin tur leder till minskat deltagande och begränsat medborgarskap ur 

barns perspektiv. Delaktighet i allmänna platser ur barns perspektiv kan däremot, utifrån tolkning av 

analysen, innebära att få springa obehindrat över en stor yta eller att ha tillåtelse att bygga ett 

nyckelpigebo i en soptunna. Dessa praktiker snarare än att erhålla vuxna medborgerliga rättigheter 

och skyldigheter, som att röra sig fritt bland ett myller av trafik och interagera med människor i olika 

samhällskategorier. Min tolkning utifrån ett deltagandeperspektiv kring valen av platser är således att 

de medborgerliga rättigheterna är olika för barn och vuxna och så länge barns perspektiv värderas 

högt och skillnaderna inte ligger till grund för exkludering är det legitimt. Analysen visar att trots 

dualismen i samhällets och föräldrars strävan om att skydda barn och samhällets ökande tonvikt vid 

att få barn att vara autonoma individer, uppstår situationer där kombinationen balanseras och 

hanteras av barnen själva. En sådan situation synliggörs i miljön vid Stenrösåsen.  Det aktiva 

deltagandet begränsas i relation till aktiviteternas rumsliga utbredning och till viss del innehållet. 

Delaktighet blir ändå aktivt på platsen. Jans (2004) menar att känslan av att vara involverad och att 

kunna ta egna beslut, även om det är innanför vissa ramar som är sprungna ur kontroll och skydd, är 

det viktigaste i värnandet av barns medborgerliga rättigheter. 

I materialet och analysen ser vi många exempel på den teoribildning som presenterats kring lek. Den 

”fria leken” eller fantasilek som Öhman (2011), Knutsdotter Olofsson (2017) och Simonsson (2007) 

presenterar görs synlig på flera av platserna och är som tydligast i Skateboardrampen och 

Nyckelpigeboplatsen. Den medialiserade leken, som tar fasta på barnkulturella fenomen och 
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referenser från aktuell populärkultur, finns representerade i dessa platser. I Dungen finns även tydlig 

fantasilek men denna gång utifrån inspiration av barnens vardag. Situerad lek, som beskrivet av 

Evaldsson (2009) är lek som sker i stunden i en viss kontext. Här och nu i den situerade leken har 

varit viktiga beståndsdelar då rumslighet skapats på de olika platserna. Den situerade lekens ramar 

har blivit tydliga dels utifrån de regler som ställt upp av pedagoger men även barnens avgöranden om 

vad i omgivningen som ska komma att spela roll för leken. I analysen har barnens användande av 

platserna för social interaktion i sina kamratkulturer varit en central del. I platser som 

Nyckelpigeboplatsen, Skateboardrampen och Dungen har materialet i vissa situationer helt kunnat 

likställas med och tolkats utifrån Corsaros begrepp om kamratkulturer, interaktionsutrymme och 

tolkande reproduktion.  

Aktör-nätverksteori och den nya materialismen som teoretiska perspektiv är relevanta i denna studie. 

I Dungen kan vi se hur plastremsan och bollen får betydelse i kraft av relationell materialitet, vilket 

innebär att materialiteter existerar i kraft av deras relation till varandra. Aktörers handlingar blir en 

effekt av relationerna. Vad som får verkan avgörs empiriskt och blir till aktörer. De fysiska 

egenskaperna en plats besitter ger effekt på barnens handlingar vilket blir tydligt även på Kullarna. 

Jag rekommenderar socialkonstruktivistiska forskare att öppna sig för möjligheten att anta ett 

perspektiv om more-than-social för att på ett icke förutbestämt sätt se vad som empiriskt ges 

företräde såväl socialt som materiellt.  

Masseys (2005) teoribildning om rumslighet har använts för att visa hur barnen är medskapare till de 

platser de besöker. Analysen visar att det i materialet är observerbart hur barnen skapar rumsligheter 

som vidareutvecklar platsen. Detta i enlighet med den process Massey ser som platsen, en händelse 

och möten av stories- so far. Exempelvis visar det fortsatta bygget på Nyckelpigeboplatsen, där 

barnen plockar upp tidigare erfarenheter och betydelser inklusive populärkulturella referenser i ett 

aktivt deltagande med djur och matrialiteter, hur rumslighet är en produkt av banor som korsas, 

pågående relationer och praktiker som aldrig är stängda eller klara. Liksom när rumslighet uppstod i 

form av tolkande reproduktion under Skateboardrampen. I barnens show framför kameran möttes 

matrialiteter, relationer, barnkulturella fenomen och den tidsrumsliga organisationen av 

vardagsaktiviteten mellanmål, i ett samexisterande med barnens agens som blev en rumslighet. 

Massey menar att plats kan stå för det generella tillstånd som uppstår när vi är tillsammans. 

Rumsligheter har här kunnat studeras då de levs och görs av barnen i och med deras praktiker. Barns 

deltagande praktiker är tätt sammankopplat med barns medborgarskap.  
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7.4 Resultat och analys i relation till samhälle och framtida forskning 
Resultaten från de övergripande projekten inklusive resultat från studie denna studie är viktiga i 

utvärderingen av den relativt nya förskoleformen den mobila förskolan utgör. Den mobila förskolan 

ökar i popularitet och vissa områden, främst i de större städerna, har en närmast konstant brist på 

förskoleplatser vilket gör att förekomsten av mobila förskolor sannolikt kommer att öka. Det finns 

många studier som undersökt ordinarie förskoleverksamheter och det är viktigt att även den mobila 

verksamhetsformen ges uppmärksamhet och genererar kunskap för såväl kommuner på övergripande 

nivå som för föräldrar i sitt val av förskoleverksamhet till sitt barn.  

Jag har i materialet sett tendenser till att barnen har utökad geografisk kännedom samt en god 

förmåga att på de olika platser de möter starta lek och social interaktion. En tanke skulle kunna vara 

att barnen i den mobila förskolan har färre möjligheter till pågående lekprojekt än barn i en ordinarie 

förskola som med material och oförändrad fysisk miljö kan plocka upp lek där den befann sig när de 

lämnade den. De mobila förskolebarnen har dock, i min analys, med undantag från ett fåtal platser, 

inte haft svårt med leken och har visat en stor anpassningsförmåga utifrån de platser de besökt. På ett 

samhällsplan är min tolkning att den mobila förskolan inte bara låter barnen delta i samhället utan 

även att övriga medborgarkategorier allt oftare ser och uppmärksammar förskolebarn. Bussarna är i 

sin exteriör tydliga i sitt budskap som på alla orter på ett färgglatt sätt förmedlar olika budskap 

”barnens buss”, ”den mobila förskolan rullar in”, ”på väg mot ett livslångt lärande”, ”friskare barn” 

vilket betyder att de flesta som bor på en ort där mobil förskola förkommer har sett bussarna vilket 

synliggör närvaron av de yngsta barnen i samhället. 

Resultaten från analys av videoupptagningar visar att barns skapande av rumsligheter levs och görs 

av barnen i en pågående process av meningsfulla vardagliga medborgarskapspraktiker influerade av 

sin såväl sociala som materiella omgivning. Mer forskning som kartlägger barns vardagliga praktiker 

krävs för att på ett adekvat sätt fortsätta diskussionen om barns aktiva deltagande och medborgarskap 

i samhället. Det är vanligt att barn inkluderas i processer på pappret men i praktiken förväntas delta 

på vuxnas premisser. Flera forskare (Baraldi 2003: Qvortrup 2008; Cele & van der Burgt 2015) har 

diskuterat hur barnens faktiska deltagande på deras premisser inte matcher synen på barns deltagande 

i de offentliga processerna. Om barn ska kunna vara synliga i sitt medborgarskap måste den vuxna 

världen inklusive beslutsfattare se på barns egentliga praktiker i vardagen utifrån barns perspektiv. 

Studier om medskapande i vardagen hos de yngsta barnen är särskilt sällsynta liksom studier om de 

minsta barnens mobilitet och uppfattningar om sin vardagliga geografi. Min studie kan ses som 

exempel på hur även de yngre barnen konstituerar sin vardag i form av meningsfulla praktiker i 

platser de möter. Jag föreslår ett vidgat intresse i framtida forskning mot de yngsta barnens 
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medborgarskap, medskapande, uppfattning om rumsligheter och sin egen vardagsgeografi med ett 

utpräglat intresse för barns perspektiv genom att förslagsvis dels fokusera på barndomens rytmer och 

barns egna upplevelser av tid och rum. 
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