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Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns inflytande över stunder av väntan 

(väntor) i en mobil förskoleverksamhet. Väntor är tid som blir i ett mellanrum mellan aktiviteter 

med planerat innehåll, fri lek eller rutinsituationer. Huvudfokus vid insamling av empiri har 

legat på observationer, vilka kompletterats med intervjuer för att även kunna lyfta barnens egna 

röster. Metodkombinationen ger en mer omfattande bild av det som sker, vilket tillsammans 

med ett begränsat antal deltagare gör studien kvalitativ. Deltagarna bestod av arton barn och tre 

pedagoger på den mobila avdelningen Brummelisa. För att analysera resultatet har begrepp 

använts från sociokulturell teori, actor-network theory samt Foucaults maktteori. Dessa har på 

olika sätt varit behjälpliga verktyg i att söka förklaringar till barnens möjligheter och agerande. 

Studien har visat att barnen på den mobila förskolan med sitt aktörskap fyller väntorna med 

innehåll utifrån vad som är meningsfullt för dem. Främst har detta handlat om lek tillsammans 

med kompisar eller olika materialiteter. Leken framstod även under intervjuerna som väldigt 

viktig för barnen då flera nämnde den. Deras upplevelse av väntorna har varit ganska splittrad, 

och de har tyckt olika bra om olika slags väntor. Den väntan barnen tycks uppskatta mest var 

själva resan med bussen, som en klar majoritet av barnen var positivt inställda till. Dock var de 

inte lika positivt inställda till väntan när de sitter på bussen innan de ska åka iväg. Det tyckte 

merparten av barnen var tråkigt/inte bra. Barnens inflytande på väntorna har framstått som 

ganska stor inom de ramar som finns, vilka främst handlat om att hålla ner ljudvolymen och att 

exempelvis stanna kvar vid sitt säte när de är på bussen - mycket tack vare pedagogernas 

tillåtande förhållningssätt, och därmed barnens möjlighet till lek och samvaro genom sitt 

aktörskap.  

 

Nyckelord: aktörskap, inflytande, mobil förskola, rutiner, väntor 
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Inledning 

Initialt var mitt syfte att studera barnens motståndsgörande i den mobila förskolan, eftersom jag 

inför studien uppfattat väntorna som väldigt påtagliga och begränsande i deras vardag. Detta 

kom ganska snart att ändras till det nuvarande syftet, att studera väntorna samt barnens 

agerande och uppfattning kring dem kopplat till deras inflytande. Till stor del berodde det på att 

jag när jag inledde mitt fältarbete inte kunde se ett lika utpräglat motstånd som jag på förhand 

hade trott. Detta var förstås en positiv upplevelse, även om det ställde till det lite i mina tankar 

inför studien. Att skriva denna uppsats har således känt som en rätt krokig väg, med en hel del 

återvändsgränder. Till min hjälp har jag dock haft min handledare, Tanja Joelsson, som stöttat, 

problematiserat och kommit med värdefulla råd och kommentarer. Tack Tanja! 

Uppsatsen hade inte heller varit möjlig att genomföra om det inte vore för mina hundvakter: 

Laila, Mia, min mamma och min syster. Utan er hjälp att ta hand om valpen under dagarna, hade 

inte mitt fältarbete varit möjligt - så tack! Även hundarna själva har varit till hjälp genom att ge 

mig behövliga pauser från arbetet med uppsatsen (fastän valpen också stjälpt ibland med 

veterinärbesök mitt i fältarbetet och sin aldrig sinande energi). 

Inte minst vill jag tacka pedagogerna på Brummelisa! Ni, tillsammans med barnen, gjorde det 

möjligt för mig att genomföra studien genom att jag fick följa med er ut på äventyr i ett par 

veckor. Det var en såväl lärorik som rolig tid!  

Tack alla barn för allt skoj och bus! Hoppas ni hittar fler nyckelpigor att utforska när våren 

kommer åter! 
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Bakgrund 

De mobila förskolorna, eller de mobila avdelningarna som verksamheterna själva benämner sig, 

har funnits i Sverige som komplement till traditionell förskoleverksamhet sedan 2007. Med hjälp 

av en specialinredd buss tar sig barnen dagligen utanför förskolans område, vilket leder till att 

stort fokus för verksamheten blir på utomhuspedagogik och utforskande av närmiljön – både i 

natur och samhälle. Den mobila förskolan är alltså ett relativ nytt fenomen i Sverige, och en 

verksamhet som fortfarande utökas. Till exempel har det enligt en artikel i Upsala Nya Tidning 

tagits beslut under det senaste året i Enköpings kommun att utöka bussbeståndet från en till sex 

bussar till höstterminen 2018 (Jagemo, 2018). Ofta handlar dessa beslut kring införandet av 

bussar om att lösa platsbrist i vissa områden, vilket då även innebär att bussarna emellanåt 

flyttas från en förskola till en annan där behov finns (Gustafson et al., 2017, s.3). I Enköpings 

kommun är platsbrist orsaken till införandet av fler bussar, då det i artikeln lyfts fram att det 

finns behov av 120 nya förskoleplatser varje år i kommunen på grund av ökad 

befolkningsmängd (Jagemo, 2018). Genom årets utökande av kommunens bussbestånd räknar 

de med att skapa 110 nya platser under kort tid. Det finns även en ekonomisk synvinkel på detta, 

då den totala kostnaden räknat per barn på buss blir cirka 25% lägre i jämförelse med plats på 

en traditionell förskola. (ibid.) Även i Karlstad kommun har förskoleverksamheten utökats 

under höstterminen 2018 med en mobil förskola för att lösa lokalfrågan och behovet av 

förskoleplatser i och med nya bostäder i stadens centrum (Ruuth, 2018).  

Under mitt eget yrkesliv har jag under flertalet år arbetat på förskolor där den mobila förskolan 

är en del av den dagliga verksamheten, jag har även vid enstaka tillfällen följt med bussarna ut 

under dagen. Det innebär att jag själv fått erfarenhet kring hur verksamheten kan fungera. Något 

jag under dessa dagar, samt som en del av den stationära förskolan, upplevt är 

rutinbundenheten som dagligen råder på den mobila avdelningen. Rutiner som finns i all 

förskoleverksamhet, men som blir än mer påtaglig i mobila förskolan på grund av saker som 

säkerhet, mathållning, parkering och årstider (Gustafson & van der Burgt, 2015, s.205). Dessa 

rutiner skapar genomgående under dagen flera väntor för barnen. Med begreppet väntor menar 

jag stunder av väntan som för barnen innebär att vänta på att något annat ska ske – något som är 

mer meningsfullt för barnet än vad själva väntan tycks innebära. Jag tänker att dessa väntor 

torde göra något med barnen, och är därför nyfiken på att undersöka vad barnen i sin tur gör 

med dessa väntor, och hur de upplever dem. 

I förskolans läroplan (Lpfö 98/16, s.5&12) står skrivet om barn som samhällsmedborgare, och 

att de ska känna delaktighet och omsorg för sin närmiljö. Vilket de mobila avdelningarna tar 

fasta på, där de och barnen blir som en naturlig del av samhället omkring dem. Det framhävs 

även på flertalet ställen i Lpfö 98/16 kring barns delaktighet kopplat till inflytande. Exempelvis 

så lyder den inledande meningen i läroplanens allra första del Förskolans värdegrund och 

uppdrag: ”Förskolan vilar på demokratins grund”, vilket betonar betydelsen av 

demokratiuppdraget, något som barns inflytande och delaktighet alltså är en del utav. I 

läroplanen finns dessutom ett helt eget avsnitt, 2.3 Barns inflytande (ibid., s.12), som återigen 
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betonar vikten av att barnen har inflytande. Där står det att barnen i förskolan bland annat ska 

få möjlighet att utveckla ”…sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation” (ibid.). Barnens inflytande och delaktighet över tillvaron 

tolkar jag därför som att de ska vara en central del av verksamheten.  

Utifrån ett barndomsvetenskapligt synsätt anser jag att det är viktigt att se till barnens varande 

och görande här och nu, med utgångspunkt i barn som ’beings’ snarare än ’becomings’ - det är 

viktigt att studera barndomen som den ser ut för barnen idag, i motsats till att se barndomen 

som ett pågående projekt mot att i framtiden passa in i den vuxna samhällsnormen. I detta ingår 

dessutom en syn på barnen som subjekt, vilka därför själva har en agens i sin vardagliga tillvaro 

(Löfdahl, 2018, s.233). Förskolevistelsen utgör en stor del av deras tid, där det också finns den 

nämnda läroplanen som ska påverka innehållet i verksamheten och som sagt starkt uppmuntrar 

till barns inflytande och delaktighet. Därför tänker jag att det är betydelsefullt att undersöka hur 

barnens inflytande kan se ut i den mobila förskolan med fokus på vad som händer i väntorna. 

Särskilt med tanke på de rutiner som tidigare nämnts styr den dagliga verksamheten på den 

mobila avdelningen. Vad har barnen således för handlingsmöjligheter i väntorna? Vad gör de 

med barnen, och vad gör barnen med dem? Dessa frågor leder fram till intentionen med den här 

uppsatsen: att undersöka hur barn i den mobila förskoleverksamheten upplever och agerar i 

väntorna, för att studera detta i relation till deras inflytande. 
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Litteraturöversikt 

För att i ett senare skede kunna diskutera studiens resultat i förhållande till syfte och tidigare 

forskning, har jag i arbetet att finna relevanta publikationer fokuserat på områdena rutiner i 

förskolan, mobil förskola, samt barns inflytande. Valet av den mobila förskolan var tämligen 

självklar, med tanke på att det är denna arena jag vill utföra mina studier i, samt utöka 

kunskapen kring. Det kan å andra sidan tänkas att även forskning kring utomhuspedagogik hade 

kunnat vara behjälplig. Samtidigt som den pedagogiken inte på samma sätt blir styrd av just 

bussarnas ramfaktorer som tid och rum, vilka är faktorer som jag tänker är betydelsefulla i 

sammanhanget då de skapar fler rutiner, som i sin tur skapar väntor. Därför har jag även använt 

mig av forskning kring rutiner i förskolan, eftersom väntorna jag vill studera uppstår i 

mellanrummet mellan aktiviteter, oftast i samband med rutinsituationer. Där rutiner finns tycks 

alltså även väntor förekomma. Vad gäller området kring barns inflytande, har jag fokuserat på 

inflytande kopplat till förskolan för att få tidigare forskning som är betydelsefull för studien. 

Annars har det funnits publikationer som handlar om exempelvis barns inflytande som patienter 

inom vården, vilket inte varit relevant för just det aktuella sammanhanget förskola.  

Vid sökningar bland svenska publikationer med tidigare forskning om den mobila förskolan 

genererades en liten mängd publicerat material. Detta begränsade utbud påvisar ett behov av 

forskning inom området. Den aktuella forskningen är också del av samma forskningsprojekt vid 

Uppsala Universitet, där fokus är att öka kunskapen kring den mobila förskolan genom att 

forskarna gjort flera studier i verksamheten och tycks vara väl insatta i den. När internationella 

sökmotorer används är utbudet av tidigare forskning betydligt större. Dock handlar den 

internationella forskningen om en annan slags mobil förskola: där en buss som är utrustad med 

diverse pedagogiskt material någon gång i veckan åker till utsatta grannskap och hushåll som 

ligger utanför städer och inte har tillgång till ordinarie utbildningssystem, för att introducera 

dem till detta. Därför har den internationella forskningen om mobila förskolor fallit bort i 

urvalet till litteraturöversikten på grund av att den inte är applicerbar på den tilltänkta studien 

med fokus på väntor i mobila förskolan.    

I samma linje som med forskningen om den mobila förskolan, finns behov att utvidga utbudet 

kring forskning om barn och deras inflytande, särskilt i förskolan. En fördel med det som finns 

tillgängligt är dock att stor del tycks vara gedigen forskning, likt den kring mobila förskolan, med 

genuint intresse av att studera barns möjlighet till inflytande, samt värnandet om barnens rätt 

till detta. Förskolans organisation och rutiner däri är till skillnad från övriga fält ett väletablerat 

forskningsområde. Vad fältet däremot inte studerat närmare är just väntorna som uppstår i 

dessa rutiner, och därför inte heller vad barnen gör med dessa väntor. 
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Tidigare forskning kring rutiner i förskolan 

Rutiner i förskolan 

I den tidigare forskningen är det flera som studerat rutinerna och organisationen i förskolan. 

Ekström (2007) har i sin avhandling fokuserat på rutiner i stort inom den traditionella 

förskolan. Han kommer fram till att verksamheten kretsar mycket runt de dagliga rutinerna 

tillsammans med omsorg, samt lärande och fostran (Ibid., s.181). Eftersom verksamheten 

involverar många individer, är det primärt att gruppen fungerar som ett kollektiv (ibid., s.182). 

Det innebär vidare att fostranspraktiken kommer att i rätt hög utsträckning kretsa kring att 

barnen ska inordnas i förskolans struktur samt följa de vuxna (ibid.). Det sker bland annat i 

rutinsituationerna där pedagogerna lotsar dem genom dagen, vilket innebär att det finns 

förväntan på barnen att anpassa sig till ordningen (ibid., s.187). Ekström (2007, s.188) lyfter 

ramfaktorerna, och det faktum att det är ett mindre antal vuxna som har i uppdrag att leda en 

grupp bestående av många barn – ett faktum som gör att ju fler barn som ingår i gruppen, desto 

mer nödgas den vuxna att rikta sig mot barnen som kollektiv. 

Även Persson (2008) har i sin forskningsöversikt övergripande beskrivit rutiner och villkor i 

förskolan. För det första beskriver han likt Ekström hur strukturella villkor, såsom 

barngruppens storlek och personaltäthet, påverkan hur pedagogerna organiserar verksamheten 

(ibid., s.26). I detta organiserande tar de även hänsyn till sitt uppdrag att förena lärande och 

omsorg (ibid., s.32). Han lyfter vidare att förskolans verksamhet ”…karakteriseras av en social 

institutionell ordning, utifrån hur tid och rum strukturerar verksamheten.” (ibid., s.44). I det 

ingår saker som rutiner, schema och förskolans miljö (ibid.). Likaså lyfter Corsaro (2015, s.178) 

rutiner i ett övergripande perspektiv, och de organisatoriska begränsningar som styr i 

förskolans vardag. I samband med det menar han också att barnen genom sin agens kommer på 

sätt att utmana de vuxnas regler, genom att reagera bland annat med sekundär anpassning 

(ibid., s.177). Vilket är möjligt genom att barnen har tillägnat sig verktyg att använda till sina 

egna mål och intressen. Detta bidrar även till känslan av gruppidentitet. (ibid.) Kamratkulturen 

är således en stark faktor som bidrar till barnens delaktighet och påverkan på de vuxnas kultur 

[där regler och rutiner innefattas] när de utmanar och reproducerar densamma (ibid., s.3).  

 

Styrningsfaktorer i den mobila förskolan 

I den tidigare forskningen kring den mobila förskolan har fokus legat på de spatiala och 

temporala faktorerna, och hur barn och pedagoger agerar utifrån de förutsättningar som ges i 

verksamheten (Gustafson et al., 2017, s.6). Forskningen lyfter på olika sätt att den mobila 

förskolan styrs till stor del av de dagliga rutinerna (Gustafson & van der Burgt, 2015, s. 204). De 

menar att traditionella och stationära förskolor även de är styrda av rutiner, men att detta blir 

än mer påtagligt i den mobila förskolan (ibid., s.205). Där har de även saker som parkering, 

toalettmöjligheter och säkerhetsfaktorer att förhålla sig till (ibid.; Gustafson et al., 2017, s.3). 

Detta faktum gör att en stor del av pedagogernas diskussioner kommer att handla om logistik 

och planering för veckan utifrån detta, och mindre fokus läggs på den pedagogiska planeringen 

(Gustafson & van der Burgt, 2015, s.205). Där lyfter de dock att miljöerna som de besöker i sig 

själva är av pedagogisk betydelse, i och med att barnen där har möjlighet till att utforska och lära 

i olika sammanhang (ibid.). Dessa tidsrumsliga begränsningar måste således pedagogerna 

dagligen förhålla sig till i planering av dagen (ibid.). Begränsningar som i sin tur följaktligen 

påverkar även barnen. 



 

11 
 

Att gå på led tillsammans är en vanligt förekommande aktivitet under dagen i den mobila 

förskolan, vilket gör den till en rutiniserad aktivitet (Ekman Ladru & Gustafson, 2018, s.94). 

Detta gemensamma förflyttande innebär att de rör sig i många olika rum som de samtidigt möter 

och på ett kreativt sätt är medkonstruktörer till (ibid., s.105–106). Barnen blir som en del av 

platsen, och förhandlar den genom sina handlingar (ibid., s.91). De interagerar således under 

dessa rutiner med både pedagoger, varandra och omgivningen (ibid., s.94). Medan de går på led 

visar det sig att de utnyttjar rutinen till att leka. Ekman Ladru och Gustafson (2018., s.96) visar 

ett exempel på det när de under promenaden tillsammans förvandlas till zombies, och därför gör 

ledet och vandringen till ett utrymme för lek. En annan rutin som den mobila förskolan måste 

förhålla sig till är den essentiella måltiden, vilken oftast ser väldigt annorlunda ut från stationära 

förskolors måltider. Gustafson och Melander (2018, s.20 & 32) beskriver måltiden som en 

rutiniserad och daglig aktivitet som ser ungefär likadan ut varje dag. I beskrivningen av bussens 

måltider framkommer olika moment av väntan för barnen (ibid., s.21). De väntar först på att ta 

sig till sina platser på bussen efter utevistelsen, vilket sedan följs av väntan på att få sin mat 

serverad av pedagogerna (ibid.; Gustafson & van der Burgt, 2015, s.204). När barnen väntar på 

maten finns det utrymme för interaktion dem emellan (Gustafson & Melander, 2018, s.21). Här 

finns dock en rumslig aspekt att ha i åtanke, då bussens utformning och barnens placering i den 

påverkar vilka de har möjlighet att samspela med (ibid., s.21–22; Gustafson & van der burgt, 

2015, s.206). Bussens utformning, och dess begränsningar, har dock barnen visat exempel på att 

utnyttja för egen vinning. Gustafson & Melander (2018, s.27) beskriver tre barn som vid en 

måltid börjar kasta mat emellan sig. De vet att detta inte är tillåtet ur pedagogernas synvinkel, 

varför de dels använder sig av sätenas storlek till att skymma sikten och gömma sig bakom 

stolsryggarna. Samtidigt som de håller koll på var pedagogerna befinner sig, så att de inte ska 

upptäcka deras regelbrytande aktivitet. Detta är ett exempel där barnens egeninitierade 

aktivitet, bakom pedagogernas ryggar, utmanar de rådande reglernas och rutinernas gränser i 

verksamheten. (ibid., s.26) 

 

Tidigare forskning kring barns inflytande i förskolan 
I tidigare forskning kring den mobila förskolan har jag lyft exempel på hur rutiner är med och 

styr barnens handlingsmöjligheter. Där har jag även lyft exempel på hur barn trots, eller tack 

vare, dessa styrande faktorer hittar på aktiviteter där deras intresse och vilja styr – ett sätt för 

dem som jag ser det att få inflytande genom att göra tiden mer meningsfull. Detta kommer 

framträda ytterligare i studier kring barn och deras inflytande i förskolan. 

 

Barns inflytande 

I den tidigare forskningen om barns inflytande i förskolan har betydelsen av relationen mellan 

barn och vuxna poängterats. Dolk (2013, s.30) lyfter till exempel att maktasymmetrin mellan 

vuxna och barn är den hierarki som i dagens samhälle är minst ifrågasatt. Att barn uppfattas som 

underordnad den vuxnas position ses som i det närmaste självklart (ibid). Även i Folkmans 

(2017, s.160) studie problematiserar hon det faktum att barn tycks finnas till i förhållande till de 

vuxna. Detta underordnande kan i sin tur även leda till ett mer subtilt motstånd som skapas 

bland barnen, något som sker utan organisering och påverkar mer i stunden snarare än på lång 

sikt (Dolk, 2013, s.34). Även den vuxna makten kan verka subtilt, i något som Dolk (2013, s.90) 

kallar för ”vänlig maktutövning”, där den vuxne styr barnet mot önskad riktning, särskilt 
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gällande arbete med värdegrundsfrågor. Styrningen kan då handla om saker som bekräftelse, 

tillsägelse och uppmuntran, eller genom de pedagogiska ramar som tillhandahålls i förskolan av 

de vuxna (ibid., s.109). Här ses de barn som har möjlighet och viljan att anpassa sig till aktuella 

normer som kompetenta (ibid., s.165). Detsamma gäller innehållet i förskolans pedagogiska 

arbete. Där tycks de vuxnas inflytande spela störst roll när det är de som väljer innehåll utifrån 

barnens intresse – men det har dock visat sig vara ”vissa barns vissa intressen” som ligger till 

grund för deras beslut och kommande arbete (Folkman, 2017, s.157). Då väljer pedagogerna det 

som ligger i linje med förskolans idéer och tankar kring vad barnen behöver lära sig, främst 

inom naturvetenskap, teknik och matematik (ibid.). Det är emellertid inte bara relationen mellan 

barn och vuxen som tycks spela roll vid maktutövning. Lanå (2015, s.204–205) beskriver i sin 

studie i skolan hur en grupp individer tycks dominera i klasserna, vilket innebär att deras 

positionering leder till att de andra eleverna i klassen måste förhålla sig till dem. En 

maktposition som inte heller utmanas av lärarna. (ibid.), vilket i förlängningen också leder till 

gruppens ökade möjlighet till inflytande. 

Som nämnt kan underordning leda till motstånd, och barn är som grupp underordnade de vuxna 

som även visats vara de som främst bestämmer på förskolan. I den befintliga forskningen har 

barnen visat på en mängd olika sätt att få inflytande på där de från början inte har det, vilket jag 

tänker att de gör genom att göra motstånd. Ett exempel på detta motstånd har redan tagits upp 

under tidigare del om den mobila förskolan. Där barnen utnyttjat de tidsrumsliga 

ramfaktorerna, för att kunna ägna sig åt den aktivitet de för stunden önskade – att leka och kasta 

mat (Gustafson & Melander, 2018, s.27). Motstånd som detta kan vara ett sätt som barn 

använder när de reagerar mot förskolans mer eller mindre uttalade regler (Dolk, 2015, s.196). 

Motstånd används alltså som reaktion mot och i relation till makt, många gånger särskilt när det 

handlar om upprepade aktiviteter såsom förskolans rutiner (ibid., s.215). Även i Dolks (2015, 

s.167) studie använder sig barnen av motstånd för att visa sin motsättning mot reglerna. Detta 

exemplifieras med motstånd under ett barnråd, vilket brukar avslutas med att de närvarande 

bankar i bordet. Alla barn hade vid tillfället inte lust att vara med under denna obligatoriska 

samling. De började därför använda sig av det officiella avslutningsverktyget, bankningar, mitt i 

mötet för att visa att de inte ville vara delaktiga. (ibid.) Det visar sig även i studien att när en 

situation är fylld med många olika regler, som till exempel en samling eller en måltid, ger det 

möjlighet för barnen att utnyttja dessa för att utmana (ibid., s.193–194). Det tycks vara så att 

barnens medvetande kring de olika reglerna, gör att de har större möjlighet att bryta mot dem 

(ibid.). De exempel jag hittills tagit upp har handlat om märkbart och tydligt motstånd. Lanå 

(2015, s.211 & 218) lyfter dock att det finns olika sorters motstånd, där motstånd även kan ske i 

skenet av att anpassa sig. Hon menar att ett sätt som några individer gör motstånd på och skapar 

inflytande, är att snarare genom att protestera högljutt, så söker de istället upp lärare eller andra 

klasskompisar och för dialog med dem kring vad de tycker. Det blir ett sätt att officiellt anpassa 

sig genom att följa regler och normer i klassrummet, samtidigt som de gör motstånd mot dem på 

ett mindre tydligt och märkbart sätt. (ibid.) 

 

Betydelse och vetenskapligt nytänkande 
Tidigare forskning kring rutiner och barns inflytande i utbildningsväsendet har främst handlat 

om barn på traditionella förskolor. Följaktligen inte i lika stor utsträckning inom den mobila 

förskolan. Mellanrummen mellan rutinerna och aktiviteter, väntorna, är ett hittills outforskat 

område som jag tänker är värdefullt att studera på grund av att de är återkommande moment 
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under dagen där barnen vid en första anblick inte tycks ha särskilt stort inflytande. Kring 

barnens inflytande är forskningen som nämnt i allmänhet inte heller särskilt omfattande varför 

mer studier behövs inom området. I synnerhet om en beaktar det utrymme som inflytande och 

delaktighet har i förskolans läroplan och det demokratiska uppdraget som lyfts fram däri. Även 

det faktum att den tidigare forskningen belyst den asymmetriska maktrelationen mellan vuxna 

och barn i förskolan, samt att verksamhetens ramar och rutiner tycks ha negativ inverkan på 

barnens möjlighet till inflytande, visar behov på ytterligare kunskap inom området. Detsamma 

gäller pedagogernas förväntningar på barnen och bemötandet av dem. Dessa faktorer har även 

de visats ha inverkan på barns agerande genom att de förväntas vara och göra på skilda sätt för 

att bli accepterade. Med tanke på maktrelationen och hierarkin mellan vuxna och barn, torde det 

vuxenstyrda i verksamheten, såsom bemötande och rutiner, i stor grad påverka barnen och 

deras inflytande – vilket gör det angeläget att ta reda på mer kring hur barn gör i de vuxenstyrda 

rutinerna och därtill väntorna, samt hur de själva uppfattar sitt inflytande. 

Beträffande mobila förskolor och dess verksamhet finns bevisligen inte särskilt mycket 

forskning överlag att tillgå än så länge. Till största del på grund av att verksamheten är ett nytt 

fenomen med endast elva år inom den svenska förskolan. Den forskning som finns handlar 

därför av naturliga skäl mer generellt kring verksamheten. Likt den tidigare forskningen kring 

barns inflytande och makt i förskolan åskådliggör forskningen kring den mobila förskolan dess 

ramfaktorer som tid och rum och att de starkt påverkar styrningen av den dagliga verksamheten 

och dess aktiviteter. Något som underbygger behovet av att öka kunskapen kring vad dessa 

ramfaktorer gör med barnen och deras möjlighet till inflytande. Därmed bidrar denna studie 

med viss ny allmän kunskap kring den mobila förskolan; men även ny outforskad kunskap med 

sitt särskilda fokus på väntorna i relation till barns inflytande, vilket således också innebär 

outforskad kunskap om väntorna i förskolan i allmänhet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturell teori 

Med tanke på att det i första hand är barnen på de mobila förskolorna som är i fokus för studien 

används främst den sociokulturella teorin för att analysera den insamlade empirin. Den 

sociokulturella teorin kan med sina analytiska begrepp belysa hur just barn har möjlighet att 

agera i sammanhang som förskolan - vilket de förutom utifrån sig själva, gör i förhållande till den 

miljö, det material och de personer som de samspelar med, samt därmed påverkar och påverkas 

av.  

Att se barn som sociala aktörer innebär att de är subjekt som innehar en agens och är kapabla 

att själva aktivt konstruera sitt eget liv (James, 2009, s.37; Drotner, 2009, s.366). Som sociala 

aktörer deltar barnen i kamratkulturer, där de bland annat i sociala sammanhang producerar 

och reproducerar kulturen de befinner sig i (Löfdahl, 2004, s.36). Barn imiterar inte bara, utan 

använder sin kreativitet och innovation till att vara aktiva deltagare i samhället när de tolkar och 

reproducerar dess kultur (Corsaro, 2015, s.18 & 23). Samtidigt som de skapar förståelse för sin 

omvärld (James, 2009, s.41–42). Det är en del av deras meningsskapande, där de i sina 

kamratkulturer gör det som finns tillgängligt för dem runtomkring till sitt eget, samt skapar 

mening i tillvaron, dels genom denna appropiering (Löfdahl, 2004, s.16 & 36). I kamratkulturen 

har barnen bland annat gemensamma artefakter, värden och rutiner som de själva är med och 
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skapar samt upprätthåller (Corsaro, 2015, s.19; Löfdahl, 2018, s.233). Detta sker i barnens lekar, 

vilka således är sociala processer, där de skapar egna ordningar (Evaldsson, 2009, s.326).  

I leken skapas alltså deras kamratkultur tillsammans med vänner, vilka utgör en av de viktiga 

arenor som barn befinner sig i (Hengst, 2009, s.203). Andra viktiga arenor är familjen och 

förskolan (ibid.). Det innebär vidare att barnen primärt är sociala i kollektivet i egenskap av att 

de är barn, som vill bli accepterade i kamratkulturen - inte för att de ska utvecklas till att senare i 

livet bli sociala vuxna (Honig, 2009, s.68). Barnens handlingar har således direkt påverkan på 

deras tillvaro som barn, här och nu (Corsaro, 2015, s.158). För barn är kamrater i förskolan en 

av de mest betydelsefulla faktorerna, då de i samvaron och samspelet imiterar det kompisarna 

gör, och har gemensamma aktiviteter (Williams & Sheridan, 2018, s.154). En förutsättning för 

detta är barnens agens, i och med att de handlar både kollektivt och individuellt (ibid., s.233 & 

240).  Barn försöker nämligen konstant att få kontroll över sitt eget liv, en kontroll som de även 

är måna om att dela tillsammans med varandra (Corsaro, 2015, s. 152). I förskolan blir det 

därför viktigt för dem att ha tillträde till sociala aktiviteter, samt att försöka utmana och få 

kontroll över den vuxna auktoriteten som finns, något som kanske inte är så konstigt med tanke 

på barns allmänt underordnade position i samhället (ibid., s.6 & 152). Ett sätt de försöker ta 

denna kontroll på är genom att använda sig av de vuxnas språk, samt genom att de lär sig det 

system som råder i deras sammanhang (ibid., s.176–177). Genom att lära sig dessa system lyfter 

Corsaro att de utarbetar strategier för att bland annat undvika den kollektiva städningen på 

förskolan (ibid.). 

Att barnen är sociala aktörer, som i samspel skapar sitt eget meningsfulla sammanhang blir 

essentiellt för studien i och med att den bland annat studerar hur barnen agerar i väntorna, samt 

söker svar på vad barnen tycker om dem. Kamratkultur som begrepp och dess betydelse för 

barnen är även den behjälplig då den bland annat förklarar interaktionen barnen sinsemellan 

och lekens betydelse för dem.  

 

Actor-network theory (ANT) 

För att förstå empirin bättre gällande hur barnen samspelar med rummet och andra ting i miljön 

används actor-network theory (ANT). Med den sociokulturella teorin förklaras hur barn som 

subjekt interagerar med sin omgivning, främst i det sociala samspelet med andra människor 

men också med annat runt dem såsom artefakter och miljön i sig. Genom att även använda ANT i 

den här studien, betonas att materialiteter inte bara existerar och blir passiva föremål för vårt 

aktörskap, utan att dessa icke-mänskliga aktörer själva innehar agens i samspelet med 

mänskliga aktörer. Enligt detta posthumanistiska synsätt finns alltså både mänskliga och icke-

mänskliga aktörer, till exempel platser, material och saker - inklusive barnens leksaker 

(Hultman, 2011, s. 161,163 & 168; Cortés-Morales & Christensen, 2014, s.13). Dessa aktörer kan 

förklaras som enheter, vilka genom relationella nätverk tillsammans skapar den sociala tillvaron 

(ibid.). Varken vuxna eller barn lever således helt oberoende från omgivningen, inkluderat 

mänskliga och icke-mänskliga enheter, eftersom vi konstant samproduceras i relation till vår 

omgivning (Hultman, 2011, s.163–164 & 170; Kullman, 2010, s.830). Vi människor kan därför 

ses som att vi samarbetar med de icke-mänskliga enheterna, materialiteten – vi samtidigt skapar 

den och skapas av den (Hultman, 2011, s.162). Detta gör relationen och nätverket mellan oss och 

materialiteten instabil och föränderlig, den konstrueras på samma gång som den omkonstrueras 

i oändlighet (Cortés-Morales & Christensen, 2014, s.14). Genom att aktörerna i nätverk 
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samverkar på detta sätt skapas konnektion dem emellan, vilket ger aktörerna agens (Hultman, 

2011, s.163). En aktör kan inte direkt göra någonting på egen hand, den kräver denna 

konnektion med annan mänsklig eller icke-mänsklig aktör för att få agens (ibid.). 

Som nämnt är platsen en del av de icke-mänskliga enheterna. I och med att rum och platser är 

”fyllda med manuskript” vilka säger vad som förväntas sker där (Hultman, 2011, s.167). Rummet 

och materialet däri möjliggör vissa handlingar medan de begränsar andra (ibid., s.168). 

Samtidigt kan ju platser också ändras, men det kan i vissa sammanhang vara svårt för en ensam 

aktör att göra detta när det finns gemensamma uppfattningar och regler kring vad som 

förväntas (ibid.). Dock är det möjligt inom vissa gränser. Genom leken kan vi utforska gränser 

och utveckla alternativa sätt att vara och röra oss på (Kullman, 2010, s.839). Detta gör vidare att 

platser kan vara fluida och ändras när människor undersöka nya relationer i förhållande till sin 

omgivning (ibid.). Till exempel genom att arrangera andra människor eller saker för att skapa 

sig ett utrymme för lek (ibid., s.840). Kullman (2010, s.841–842) visar vidare i sin studie hur 

barnen på sin väg till och från skolan i samproduktion med materialiteten gör den mer till en 

utflykt snarare än endast en transportsträcka. Genom att de anpassar sin väg, och således 

samspelar med den, utifrån vad de önskar utforska på vägen med en strävan mot en tillvaro som 

är mer lustfylld. Samt att ett ytterligare sätt att göra detta på är att dela utforskandet 

tillsammans med kompisar. (ibid.) 

För den här uppsatsen får ANT som sagt betydelse i och med att den lyfter de icke-mänskliga 

aktörerna, tillsammans med de mänskliga. Samt att ANT betonar vikten av deras agens, och hur 

aktörerna samproducerar varandra. Vilket innebär att materialiteter inte endast ses som 

passiva, som något vi mänskliga aktörer gör något med – utan vi gör något med varandra i den 

konnektion som skapas mellan oss. 

 

Foucaults maktteori 

För att skapa förståelse för hur barnens inflytande kan uttryckas i olika situationer används 

Foucaults tankar kring makt och motstånd. Jag tänker att de handlingar som generar barnens 

egeninitierade inflytande ser olika ut beroende på faktorer bestämda av andra än de själva. Att 

de exempelvis måste förhålla sig till gemensamma regler och rutiner, samt pedagogernas 

förväntningar och förmaningar. Enligt Foucaults maktteori är människan på samma gång ett 

subjekt, samtidigt som hen är en undersåte (Andersen & Kaspersen, 2007, s.253). Den 

produktiva makten gör nämligen att människan belönas när hen agerar utifrån önskvärt 

beteende, och därigenom skapas en önskan om att handla enligt normen (Foucault, 2017, s.234; 

Hörnqvist, 2012, s.62). Denna disciplinerande makt normaliserar individernas beteende genom 

sanktioner som att bestraffa avvikelser genom uteslutning, samtidigt som normaliteter belönas 

med inneslutning (Foucault, 2017, s.233–234; Hörnqvist, 2012, s.68 & 82). Denna rädsla för 

uteslutning leder till en strävan mot att anpassa sig, varför specifika beteenden framkallas 

genom den disciplinerande processen (Hörnqvist, 2012, s.64 & 81). Att individen är del i 

maktprocessen kan vidare förklaras genom att makt är en grund i alla sociala relationer 

(Andersen & Kaspersen, 2007, s.255). Makten existerar överallt, i varje del av samhället, och 

såväl i relationer som i människors interaktion med varandra (Hörnqvist, 2012, s.12), vilket 

innebär att makt inte nödvändigtvis behöver vara associerat med en negativ och destruktiv 

företeelse (Andersen & Kaspersen, 2007, s.255). Det medför således att alla relationsnätverk 

innefattar maktmönster eller maktrelationer av olika slag (ibid.; Hörnqvist, 2012, s.12).  
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Med tanke på maktens förekomst överallt, återfinns maktrelationerna således också i 

institutioner. Där bidrar disciplinen bland annat till att fördela individerna, på grund av strävan 

efter att motarbeta att dessa bildar en enhet (Foucault, 2017, s.186). Eftersom en mängd ses som 

farligt, jämfört med den optimala ordnade mångfalden, i och med att mängden skulle innebära 

att individen försvinner utom kontroll och motstånd möjliggörs i högre grad (ibid., s.190–191). 

Även skolbyggnaden menar Foucault (2017, s.219) kan uppfattas som ett dressyrverktyg, genom 

att arkitekturen anpassas till syftet med utbildningens påverkan på individen. Exemplet som 

Foucault (2017, s.220 & 223) anger i samband med denna diskussion handlar om en 

militärskola; där inregistrering, observation och dressyr är verktyg som möjliggörs genom 

uppdelningar, arkitektur och övervakning. Även om exemplet handlar om en militärskola över 

hundra år tillbaka i tiden, tänker jag att det är applicerbart på dagens skola och förskola också. I 

och med de oftast uttänkta miljöerna och rummen i förskola/skola, att barnen/eleverna delas in 

i klasser eller grupper, samt att vi har våra läroplaner att arbeta efter för att forma de framtida 

medborgare som samhället önskar. 

Trots maktens försök till uppdelning av individer för att motverka motstånd, är motstånd dock 

något som existerar överallt där makt finns. Med tanke på att makt finns överallt, är även 

motståndet utspritt i samma utsträckning (Hörnqvist, 2012, s.12 & 153–154). Eftersom makt är 

kopplat till sociala relationer, och mänsklig interaktion, innebär det dessutom att det är skillnad 

i vilken position vi innehar i olika möten med andra (Foucault, 2017, 226; Hörnqvist, 2012, s.12). 

Det förklarar skillnaden mellan makt och motstånd, då den person som utövar makt ingår i den 

överordnade gruppen, samtidigt som den underordnade använder motstånd mot de 

överordnade (Hörnqvist, 2012, s.155). Det torde betyda att varje individs handlingar och 

handlingsutrymme går att analysera med begreppen makt och motstånd för att söka viss 

förklaring till ursprunget för personens agerande. Dessutom skapar makten olika sorters 

motstånd, exempelvis spontana och för individen egennyttiga (Andersen & Kaspersen, 2007, 

s.256). Med det sagt utgår motstånd från individens behov, och det innebär att motståndet inte 

nödvändigt behöver vara avsiktligt – i detta använder sig individen av de uttrycksmöjligheter 

och medel som finns till hands (Hörnqvist, 2012, s. 154 & 158). Det kan även vara såväl passivt 

som aktivt, och utövas både välmotiverat och outtalat (Hörnqvist, 2012, s. 154). 

Det faktum att makt och motstånd finns överallt innebär att de även är närvarande i 

interaktionen mellan individer på en förskola. Makten som relationell kan därför bidra till att 

förklara det som sker mellan studiens deltagare. Jag tänker att de som främst är i den 

överordnade positionen, som därmed utövar makt, är de vuxna. Medan barnen har en 

underordnad position och deras handlingar utövas i motstånd. När det handlar om 

interaktionen mellan barn och barn är det svårare att säga vem som utövar vad av makt och 

motstånd, eftersom deras positioner i grunden är mer jämlik än den mellan vuxen och barn. 

Därför är Foucaults maktteori för min studie mer applicerbart med ett utgångsläge där de vuxna 

utövar makt, och barnen motstånd i försök att få ökat inflytande på en vardag där de vuxna är de 

som i första hand sätter ramar och regler. Fokus för analysen ligger således på barnens agerande 

inom dessa ramar som satts. Barnen blir i detta påverkade av vuxnas disciplinering, men denna 

del har jag alltså inte valt som fokus för analys av empirin. 

 

Sammanfattning av teoretiska verktyg och analytiska begrepp från ovanstående teorier 

Begrepp från den sociokulturella teorin: social aktör/barn som subjekt med agens, samspel, 

kamratkultur samt meningsskapande. I analysen används sociala aktörer (där tanken på barn 
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som subjekt med agens ingår) som begrepp för att tydliggöra att det är ett sociokulturellt 

begrepp eftersom liknande begrepp återfinns i ANT: mänsklig aktör samt icke-mänsklig aktör. 

Därifrån används även samproduktion och konnektion. Dessa två teorier och dess begrepp anser 

jag går in en del i varandra, samtidigt som de skiljer sig åt. Med ANT ämnar jag förklara mer 

rummets och materialets betydelse för barnens agerande, i egenskap av icke-mänskliga aktörer, 

medan den sociokulturella teorin förklarar barnens sociala samvaro med en grundsyn på dem 

som sociala aktörer. Som komplement till dessa teorier och dess begrepp använder jag följande 

begrepp från Foucaults maktteori: makt, motstånd samt relationell makt. Dessa hjälper till att 

synliggöra tänkbara intentioner bakom handlingar i väntorna, och barnens möjlighet till 

inflytande över sin tillvaro. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att öka kunskapen om barns inflytande över stunder av väntan (väntor) i 

en mobil förskoleverksamhet. 

Analysen av den insamlade empirin sker med hjälp av följande forskningsfrågor:  

❖ Vad kännetecknar väntorna i den mobila förskolan? 

❖ Hur agerar barnen i väntorna?  

❖ Hur upplever barnen väntorna? 

❖ Vilka möjligheter kan finnas för barnens inflytande i väntorna? 

❖ Hur upplever barnen själva sitt inflytande i väntorna?  
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Metod 

Metodval 
Detta är en kvalitativ studie med en induktiv ansats, där analysen baseras på ett mindre antal 

observationer som kompletteras med semistrukturerade djupintervjuer (se bilagor för schema 

och intervjumall). Studien är kvalitativ, på grund av att den baseras på ett mindre antal 

deltagare, men har som syfte att skapa förståelse för den komplexitet som framträder genom 

dessa observationer och intervjuer. Loseke (2016, s.30) beskriver att om en menar att 

undersöka ett fenomens komplexitet och meningsskapandet däri, behövs ord snarare än siffror i 

denna process. Eftersom det endast är genom ord som denna komplexitet har möjlighet att 

framträda (ibid.). Därför är det också genom ord, i berättelser, som jag samlat in samt beskriver 

empirin i den här uppsatsen. 

De två metoderna, observation och intervju, används i kombination på grund av att de 

kompletterar varandra väl för att svara på studiens syfte. Genom att kombinera metoder kan 

forskaren få en mer omfattande bild av ett fenomen, vilket skapar en tydligare förståelse för det 

studerade objektet, och kompenserar de involverade metodernas svagheter (Denscombe, 2016, 

s.230). Huvudfokus ligger dock på observationerna och dess innehåll, vilka sedan kompletterats 

med intervjuer. Med hjälp av observationer har jag ämnat svara på forskningsfrågorna kring vad 

som kännetecknar väntorna, hur barnen agerar i dem, samt vilka möjligheter till barnens 

inflytande som finns i väntorna. Fokus för observationsschemat har varit att svara på 1. Vad 

händer? 2.Vad gör barnen, och eventuella vuxna? 3. Vad säger barnen, och eventuella vuxna? 4. Hur 

gör barnen? 5. Vad leder det till? Detta för att kunna undersöka vad som faktiskt sker; eftersom 

observationer hjälper oss att synliggöra de handlingar som görs i redan existerande situationer 

(Denscombe, 2016, s.293). Det innebär att det som observeras [antagligen1] skulle skett även 

utan vår närvaro, oberoende av studiens syfte, eftersom händelserna sker i dess naturliga 

sammanhang (ibid.). Genom att använda deltagande observation är det vidare möjligt att 

studera bland annat kultur i dess naturliga miljö (ibid., s.304). Jag tänker mig här att barnens 

varande och tillvaro i en förskolegrupp är den kultur som undersökts. Situationer som varit 

värdefulla för studien att utföra observation i är alla kopplade till väntan. Exempelvis när barnen 

väntat på att gå ombord, eller väntat på att äta alternativt duka av. Även situationer i 

gemensamma aktiviteter som till exempel samlingar, eller planerade pedagogiska aktiviteter. 

Dessa är samtliga exempel på rutinsituationer där barnen förväntas följa gemensamma regler 

och normer, och där väntor kan uppstå.   

Om observation är en metod som använts för att undersöka vad som sker i väntorna på den 

mobila förskolan, så utgör intervju ett lämpligt verktyg för att undersöka hur barnen själva 

upplever väntan och deras inflytande. Detta har bidragit till att det här är en delvis 

fenomenologisk studie. Eftersom fenomenologin fokuserar på människors erfarenhet, baserat på 

vad de uttrycker gällande bland annat åsikter, upplevelser, känslor och attityder (Denscombe, 

                                                             
1 Jag skriver här till antagligen, på grund av att en inte kan bortse från ens egen närvaro och dess 
eventuella inverkan på deltagarna. 



 

20 
 

2016, s.143–144). Erfarenheten jag velat komma åt i min studie är barnens upplevelser av 

väntan och hur de upplever sitt inflytande. Frågor som jag därför utgått ifrån vid intervjuerna är: 

Vad är roligast på Brummelisa, och varför? Vad är tråkigast, och vad gör du då? När får du göra 

vad du själv vill? När bestämmer du, och över vad? Finns det något ni inte får göra på Brummelisa, 

och vad? Hur känns det att inte få? Vad gör du om du inte får, men jättegärna vill? Vad händer om 

du eller någon kompis gör något som ni inte får, och hur känns det? Vad tycker du om att: Åka med 

bussen/Sitta på bussen, snart åka/Mat, och kö/Samling/Lärgrupp/När ni ska gå från gården till 

bussen? Det skulle även varit möjligt att använda visuella hjälpmedel vid intervjuerna, 

exempelvis berättelse med bilder, men jag tycker från egen erfarenhet i förskolan att barn ändå 

brukar kunna svara på frågor i intervjusituationer genom att använda ord och kroppsspråk. 

Något som dock varit extra viktigt är att tänka på formuleringar, om de inte förstått en fråga, att 

omformulera sig men noga behålla kärninnehållet. I och med att jag valt att ha intervjuer som 

komplement till observationerna, ser jag bevisligen stor vikt i att lyfta barns egna röster och 

uppfattningar. Det blir ett försök att ge barn lite mer inflytande kring det som rör dem själva. 

Intervju förklaras av Denscombe (2016, s.263) som en ”självrapportering”, där deltagaren säger 

vad hen tror att hen gör/tror/har för åsikter. Nackdelen med detta kan därför vara att det som 

framträder inte speglar verkligheten som det faktiskt är, vilket även är en anledning till att jag 

valt en metodkombination för denna studie: en som visar vad som händer, och en som speglar 

erfarenheter. 

 

Intervjuer och observationer – viktigt att tänka på 

Den främsta fördelen jag ser med intervju som metod är att barnen får en möjlighet att göra sin 

röst hörd. Vilket också varit en av grundtankarna när jag formade studien: att informationen 

skulle komma från dem själva med tanke på att det handlar om dem och deras livsvärld, och hur 

de upplever inflytande kopplade till deras tid i förskolan. Barn är den bästa informanten 

gällande information kring dem själva, när det handlar om barns perspektiv, attityder och 

handlingar (Scott, 2008, s.88 & 96). I intervjuer kan meningsskapande delas mellan forskaren 

och informanten, genom att mening förmedlas i interaktionen och skapar intersubjektivitet 

mellan dem (Clark, 2011, s.76). Här är det viktigt att vara medveten om sig själv och hur en 

uppträder gentemot barnet; det är viktigt att vara lyhörd och visa värme, samt vara 

uppmärksam på barnens sinnesstämning (ibid., s.87–88). Känner inte barnet förtroende blir det 

svårt att skapa intersubjektivitet, vilket i sin tur torde innebära att metoden inte blir fruktsam. 

Med tanke på att det är vid god relation mellan intervjuare och respondent som mer noggranna 

och sanningsenliga svar uppstår (Scott, 2008, s.98). 

Nackdelen vid intervjuer kan alltså vara att om god relation med tillit inte uppstår, speglas detta 

i kvaliteten på svaren. Kvaliteten kan även bli påverkad i negativ riktning om barnet svarar det 

som hen tror förväntas, inte det hen själv upplever – kopplat till makthierarkin mellan forskaren 

och informanten (Christensen & James, 2008, s.162). Liknande problem kan uppstå vid 

observationer. Där är det också viktigt att skapa goda relationer till de som observeras (Davis et 

al., 2008, s. 226). För att kunna få tillträda deras livsvärld genom att bli en del av deras vardag 

(ibid.). I syfte att åstadkomma detta gäller det även här att inta en mindre auktoritär vuxenroll - 

med medföljande makt - för att kunna uppnå deltagarstatus (Corsaro & Molinari, 2008, s.240). 

Det som är fördelaktigt med observationer, när forskaren blivit accepterad deltagare, är att 

forskaren då kan få en känsla för kontexten barnen befinner sig i, samt de processer som barnen 

ständigt är delaktiga aktörer i (Clark, 2011, s.45). Denna förståelse för kontext och processer 
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skapas inte på samma sätt vid intervjuer; varför metodkombination som sagt upplevts värdefullt 

för att försöka skapa en helhetsbild.  

 

Forskning med barns perspektiv  
Som vuxna forskare kan vi omöjligt sätta oss in i hur det faktiskt är att vara barn idag. För även 

fast vi antar barns perspektiv, och låter dem vara medskapare av empirin under studiens gång, 

är det ändå vi som vuxen i vår forskarroll som har den slutgiltiga makten och den som styr 

informationsinsamlandet, tolkandet och diskussionen kring det. Med detta maktperspektiv i 

beaktande finns det dock metoder för att i största möjliga mån göra barnens perspektiv rättvisa i 

samband med både deltagande observation och intervjuer. Dels poängteras vikten av att närma 

sig barnen, och att vara på deras nivå för att på riktigt komma in i och förstå deras värld med 

meningsskapande i deras kamratkulturer (Corsaro & Molinari, 2008, s.240). Samt att det är av 

stor betydelse att under etnografiska studier vistas bland barnen under en längre period för att 

förstå deras olika sätt att uttrycka sig på (Davis et al., 2008, s.227). Mitt fältarbete sträckte sig 

endast över några veckor, vilket inneburit att det inte blivit någon lång period som jag är med 

barnen. Det har dock inte verkat som ett betydande problem då jag upplevt att jag förstår vad de 

olika barnen säger och gör, samt att jag känt mig accepterad av gruppen. 

Vidare så kan forskaren genom att exempelvis vara deltagande observatör, engageras i barns 

livsvärld och erfarenheter och på så vis själv få erfarenhet av hur det kan vara att vara barn 

(Clark, 2011 s.45). Det är dessutom av stor betydelse att vara en aktiv lyssnare, och ge de 

studerades egna upplevelser validitet (O’Kane, 2008, s.129). Detta framhävs ska ske i dialog, där 

makten ges till deltagare själv att definiera sig och sina erfarenheter (ibid., s.129). I och med en 

strävan efter att få tillgång till barnens livsvärld och erfarenheter, och att se dem som 

medskapare av forskningen, framkommer synen på barn som sociala aktörer. Till sist så krävs av 

den vuxna forskaren - när hen är medveten om sin vuxenroll och att det alltid finns en 

maktaspekt närvarande i mötet med barnen - att reflektera över sig själv och sin roll. Denna 

reflexivitet är viktig att ofta återkomma till, dels genom exempelvis fältanteckningar och genom 

att föra en inre dialog, för att stärka sin medvenhet och att aktivt försöka motarbeta 

makthierarkin (Clark, 2011, s.49; Davis et al., 2008, s.224 & 234). Något som även innebär att 

lyssna till barnen och se deras upplevelser som sanna. 

 

Att positionera sig som vuxen i förhållande till barnen 

Vid en intervjusituation, såväl som vid observationer, finns som nämnt en maktaspekt mellan 

den vuxne intervjuaren och det intervjuade barnet. Barnen är ofta vana från olika sammanhang i 

interaktion med vuxna att det existerar en hierarki och att barnen innehar den lägre makten, 

samt att de förväntas svara rätt - att det redan finns ett förutbestämt svar (Clark, 2011, s. 74 & 

104; Christensen & James, 2008, s.162). En makthierarki som barnen alltså är medvetna om 

(Mayall, 2008, s.110). Därför är det viktigt att vara medveten om sin roll som vuxen i mötet med 

barnet, för att kunna släta ut nivåskillnader i makt mellan individerna så gott som möjligt (Clark, 

2011, s.75). Annars finns risk att den som intervjuar inte får syn på hur det är att vara barn, utan 

får reda vad barnet tror att den vuxna vill höra. Förutom att vara medveten om sin vuxenroll, 

lyfts i litteraturen fördelen med att skapa goda relationer med den som blir intervjuad, då det 

tenderar generera mer noggranna och sanningsenliga svar (Scott, 2008, s.98). En aspekt som 



 

22 
 

Scott (2008, s.98) också lyfter är vikten av att barnet vet om, samt upplever, att det hen säger är 

konfidentiellt.  

För att minska nivåskillnader i maktaspekten finns olika saker en kan göra för att bli mer jämlik 

med barnet. För det första bör en vara medveten om hur en är placerad i förhållande till barnet, 

så att en själv inte är placerad högre upp än barnet – utan hellre på jämn nivå eller att som 

intervjuare befinna sig under barnets höjd (Clark, 2011, s.81). Ett annat sätt för barnet att ta och 

få mer makt i intervjun är att som intervjuare vara lyhörd för barnets behov, samt om det 

uttrycker att det vill säga något som inte är frågat efter genom att säga saker som ’Vet du vad?’ 

(ibid., s.81). Det är ett sätt som den vuxne kan vara flexibel på i mötet med barnet, det är också 

av betydelse att stärka barnet och ge det känslan av att hen klarar av uppgiften (ibid., s.76).  

En anledning till att försöka jämna ut maktskillnader mellan barn och vuxen är för att få till ett 

samspel med intersubjektivitet; att få till ett dynamiskt samspel med barnet, i ett givande och 

tagande, för att i interaktion kunna skapa mening mellan parterna (Clark, 2011, s.77). För att 

kunna få till detta samspel är det viktigt att inte döma eller värdera barnet, och vad det säger 

eller gör: om hen ritar bör en inte bedöma teckningen eller skapandet (ibid., s.142). Eller när 

barnet pratar bör en inte heller värdera det barnet säger genom att säga ’Vad bra’, utan snarare 

säga ’Tack, då förstår jag bättre’ (ibid., s.69–70). Därför är det extra viktigt att vara förberedd på 

detta innan intervjun, och att vara uppmärksam på sig själv och vad en säger. Det samma gäller 

språket och tonen när en talar till barnet; det är viktigt att inte förminska barnet, och se det som 

ett litet barn, utan att istället prata med det mer jämlikt och med respekt (ibid., s.89–90). 

 

Barnens inflytande på studien 

Något som jag, särskilt med tanke på det jag skrivit fram tidigare, tycker är viktigt att framhäva 

är barnens försök att påverka mig. Flera gånger under mitt fältarbete var det ett par barn som 

kom fram till mig, var nyfikna och frågade vad jag gjorde samt även vid tre tillfällen direkt 

föreslog vad jag kunde skriva ned på mitt papper. De andra tre gångerna undrade de bara vad 

jag skrev. De fick då ärliga svar förutsatt att det handlade om dem själva, eller något de just varit 

med och sett. De gånger barnen dikterade för mig känns viktigt att skriva fram, då det var ett 

tydligt sätt för barnen att påverka vad jag skrev.  

Under mina observationers sista dag sitter vi på bussen och väntar på att strax fara iväg med 

Brummelisa. Nils, som sitter mitt emot mig, undrar vad jag skriver i mina papper. Jag svarar att 

jag skriver lite det som händer. Han föreslår vad jag mer ska skriva: ”Skriv vad vi gör. Skriv att vi 

åker buss varje dag, och vi tycker det är kul” (Torsdag 18/10, utdrag ur observation 1). Likt Nils 

dikterade Saga under föregående vecka för mig vad jag skulle skriva: Jag sitter inne på bussen en 

stund och skriver i mina anteckningar. Saga går förbi mig då hon varit inne för att hämta 

ritpapper. ”Nu ska du skriva ’Saga ritar’” varpå jag svarar ”Ok, då gör jag det!”. Jag skriver lite, 

och går efter någon minut ut och sätter mig ute bland barnen igen. Saga kommer åter fram till 

mig och säger ”Sitter du här nu? Skriv att alla sitter och ritar”. Jag frågar henne om det verkligen 

är sanningen. Då ändrar hon sig: ”Skriv såhär: ’några letar efter nyckelpigor, några bygger, några 

ritar och några spelar’” (Torsdag 11/10, observation 9). Saga satt även en annan dag och sjöng 

en egenkomponerad låt om mig som handlade om att jag satt i en bil, inte på en buss, och skrev 

för att göra min läxa för annars skulle skolan bli arg på mig. Vid en annan tidpunkt ville även 

Liam veta vad jag gör och ger förslag på vad jag kan anteckna: Liam kommer fram till mig och 
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frågar vad jag ska göra? Jag svarar att jag ska titta och skriva. Liam: ”Vadå?” Jag: ”Det vet jag inte 

än”. Liam föreslår då: ”Du kanske kan skriva att vi är i Höga Berget eller något”. Jag svarar att ”Ja, 

det kan jag” samtidigt som jag visar honom tydligt att jag skriver ner det han just sa. Då säger 

Liam: ”Nu kan du skriva vad du vill!”. Jag: ”Ja, du med”. Liam: ”Men jag har inga papper och 

penna”. Jag: ”Du kan göra såhär”, och så tar jag en pinne som ligger bredvid och skriver KARIN i 

gruset. Liam provar och gör likadant, och inser att det gick att skriva på marken också. Ett par 

andra barn kommer och gör likadant de också en liten stund, för sedan är det dags att dela in 

gruppen i tre mindre grupper och gå iväg för lärgrupp (Onsdag 10/10, observation 9). 

Observationen visar på Liams nyfikenhet på mig, önskan att hjälpa till och föreslår det han 

kommer på som är viktigt att veta. Utifrån dessa tre observationer verkar det vara viktigt för 

barnen att berätta: vad de gör, vad de tycker om det och var de befinner sig. Nils lyfter fram att 

de åker med bussen och poängterar att han och de andra tycker att det är roligt. Saga beskriver 

vad hon och de andra barnen har för sig just då, och i sekvensen med Liam bidrar han med 

platsinformation. I empirin framgår två av dessa saker i relation till syftet: vad barnen gör och 

vad de tycker. De specifika platserna de besöker har jag med tanke på anonymitet dock inte 

kunnat skriva ut. Jag tänker vidare att barnens nyfikenhet på mig, samt att de vågar berätta 

saker jag kan skriva, visar på barnens förtroende för mig och att min närvaro är accepterad av 

dem. Något som känns positivt med tanke på föregående resonemang kring maktaspekten och 

min positionering som vuxen. 

 

Urval 
Urvalet har skett utifrån ett begränsat antal mobila avdelningar, då det i den aktuella kommunen 

för närvarande finns ett mindre antal förskolebussar. Det exakta antalet bussar väljer jag att inte 

skriva ut på grund av möjlig identifiering av kommunen. Med hjälp av kontakter inom 

verksamheten har jag fått tillgång till den mobila avdelningen Brummelisa som är villig att delta 

i studien. På Brummelisa arbetar tre pedagoger, både förskollärare och barnskötare, varav två 

även är utbildade busschaufförer. Barngruppen består vid studiens genomförande av 21 

individer. Vilket är en bidragande orsak till att det var möjligt för mig att utföra mina 

observationer och intervjuer på Brummelisa, då det innebär att de för tillfället dagligen har ett 

ledigt säte i bussen. Något som möjliggjort att jag kunnat vara med den mobila avdelningens 

verksamhet under hela dagen, från att de lämnar hemförskolan tills de återvänder.  

Med tanke på värnandet av barnens anonymitet väljer jag att inte ingående beskriva 

barngruppen mer än genomsnittlig ålder och totalt antal. Jag fick vårdnadshavares samtycke att 

observera arton barn samt intervjua sexton. Genom att lägga ihop de godkända barnens ålder 

och dela på antalet barn fick jag fram medelvärdet fem år och fyra månader för att ge en 

ungefärlig bild av ålder på barnen. Jag väljer vidare att inte presentera könsfördelningen bland 

deltagarna, helt enkelt för att det inte är relevant för studiens syfte. 

 

Det insamlade materialet 

Under insamlingen av min empiri var jag, som beskrivs närmre under rubriken genomförande, 

ute och observerade i sex och en halv dagar, följt av två dagar för intervjuer. Totalt blev det 71 

observationer under dessa dagar, och 14 genomförda intervjuer. Intervjuerna med barnen 

pågick mellan 5.25 minuter och 14.52 minuter. En av observationerna avbröt jag under tiden 
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den pågick då innehållet blev riktat mot en individ där det fanns risk för att rubba barnets 

anonymitet och integritet. Därför blev det totalt 70 stycken ut- och renskrivna observationer. Av 

dessa observationer är 44 med fokus på väntan (övriga kom att handla mer om rutiner som 

måltid eller vuxenledda aktiviteter utan några explicita väntor). 

 

Genomförande 

Acklimatisering och kartläggning 

I min första kontakt med barngruppen på Brummelisa har jag spenderat tre heldagar2 med dem, 

ungefär mellan klockan nio och tre. Under dessa dagar har jag bekantat mig med verksamheten, 

bussen, barn och pedagoger; samtidigt som de börjat vänja sig vid min närvaro som forskare. 

Ytterligare syfte för mig under dessa dagar har varit att för min egen skull skapa en överblick 

över dagen i Brummelisas mobila verksamhet, för att kunna identifiera situationer som kommer 

vara signifikanta under observationerna framöver. Med tanke på allt som händer under en dag 

bland barnen, så är det inte möjligt att få med allt som sker, därför har denna kartläggning varit 

betydelsefull för att få en bild av vad som är mest intressant i förhållande till studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

Samtliga barn på Brummelisa har jag träffat tidigare, och de känner mig – något som gjort att 

många av barnen redan under de inledande dagarna tar kontakt på olika sätt. De kommer och 

pratar eller vill att jag ska sitta bredvid dem vid maten eller vid deras bord när vi är på bussen. 

Något som jag tolkar som att de accepterat mig och min närvaro, till och med uppskattar den. 

Dock var det ett barn som jag under dessa dagar inte haft så mycket kontakt med som plötsligt 

vid lunchen under min andra dag, säger något liknande: ”Jag tror flera redan har ledsnat på 

Karin. Jag har i alla fall ledsnat på Karin.”. Ett sådant uttalande gör att jag medvetet kommit att 

känna in extra vad hen signalerar när jag är i hens närvaro vid kommande observationer, då jag 

tänker att det kanske är ett sätt för hen att markera avstånd.  

Med tanke på att barnen ser mig som vuxen, har jag även under dessa dagar aktivt pratat om och 

visat att jag går i ”skolan”3, bland annat genom att ha mitt universitetspasserkort med foto runt 

halsen. Det står Uppsala Universitet på bandet vilket också signalerar till vårdnadshavare och 

andra vuxna vi kan komma att möta att jag inte är pedagog eller vårdnadshavare, utan är där för 

att forska. Jag har vidare tydliggjort för pedagogerna att jag inte kommer vara där som en extra 

vuxen som håller koll på barnen, och säga till dem om saker. Detta var jag emellertid nödgad att 

bryta vid ett tillfälle när jag, en prao-elev och fyra barn stod och klappade får. Ett av barnen 

började boxa lätt mot ett av fårens mage – ett beteende som jag inte kunde förbise när det 

handlade om ett djur som blev utsatt för en form av fysiskt våld. Jag har vidare sagt att skulle 

något akut uppstå under tiden jag är med, att någon exempelvis gör ordentligt illa sig, rycker jag 

absolut in och hjälper till. Detsamma gäller att vara en fiffig kompis, att till exempel hjälpa till 

                                                             
2 Heldagar avser den tid som den mobila verksamheten är igång under dagen, vilket i princip är 9–15. 
varje dag med viss variation och flexibilitet på grund av schematekniska saker som utvecklingsgrupp, 
reflektionstider och personalens arbetstider. 
3 Ett begrepp jag använt med barnen för att det är mer relaterbart för dem än vad universitetet är. Många 
har erfarenhet av syskon eller kompisar som går i skolan, och vet vad det är. Det har även varit ett sätt att 
göra mig mindre vuxen i och med att jag har ”skola” (universitetet), ”fröken” (min handledare) och ”läxa” 
(uppsats) att skriva. 
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med vantar, västar och dylikt, då jag tänker att det är saker som även barnen hjälper varandra 

med emellanåt.  

Under dessa tre dagar har jag följaktligen både bekantat mig med alla på Brummelisa och de har 

fått bekanta sig med mig. Jag har även identifierat situationer som jag kommit att fokusera mina 

observationer på. Detta gäller rutinaktiviteter med situationer som att samla ihop sig, åka iväg 

med bussen och äta mat, samt vuxenledda aktiviteter såsom samling, eller andra pedagogiska 

aktiviteter. Dessa är samtliga kopplade till väntor av olika slag för barnen. I rutinerna skapas ofta 

väntor, i och med mellanrummet mellan aktiviteter som blir öppna för barnen att fylla med 

önskat innehåll. Stunder som jag sett också uppkommer i vuxenledda aktiviteter när barnen 

behöver vänta in pedagoger, material eller sina kompisar. Därmed har fokus blivit på detta och 

inte på att observera barnens fria lek då den inte innebär väntor för dem på det sättet. 

 

Insamling av material - observationer 

Efter kartläggningen och acklimatiseringen har jag spenderat knappt två veckor på Brummelisa 

som deltagande observatör. Första veckan var jag med fyra dagar, och andra veckan två och en 

halv dagar (vilket blev kortare än planerat, på grund av akut veterinärbesök samt studiedag på 

förskolan). En av anledningarna till att jag för observationerna ville vara med Brummelisa under 

två veckor, och nästan hela veckorna, var att jag ville vara en sådan naturlig del i verksamheten 

som möjligt. Jag tänkte också att det blir bäst för barnen att jag är där i princip varje dag. Snarare 

än att vara där ett par dagar, vara borta till nästföljande vecka och vara med några dagar igen, 

och så vidare. Under dessa dagar var jag med barnen i deras olika aktiviteter. Både under fri lek, 

lärgrupp, samling, lunch, mellanmål, bussresande med mera. Jag gick omkring med min mapp 

och papper och antecknade i mina observationsscheman allteftersom. Jag märkte dock rätt 

snabbt att det schema jag utformat var svårt att fylla i som det såg ut. Det ledde till att jag skrivit 

på lite olika ställen på pappret, och inte nödvändigtvis under de enskilda rubrikerna. Det gjorde 

bland annat att det var lättare att få till kronologin i det som skedde. Schemats struktur var 

emellertid fortfarande ett bra stöd då det hjälpte mig med vad jag skulle försöka få med i mina 

observationer. 

På grund av att mina anteckningar blev ganska röriga och ostrukturerade till slut var det av stort 

värde för mig att efter varje dag bearbeta det jag skrivit. Enstaka dagar (när jag inte skulle ut 

med bussen dagen efter) strukturerade jag upp anteckningarna genom att skriva till saker som 

jag missat, och att skriva ut siffror så jag skulle veta i vilken ordning saker skett. Dagen efter 

renskrevs detta sedan på dator. Efter övriga observationer, majoriteten av dem, renskrev jag 

mina anteckningar under kvällen samma dag som observationerna skett. Detta var medvetet för 

att jag skulle minnas så mycket som möjligt från dagen samt att inte blanda ihop det som skett 

under de olika dagarna med varandra. I samband med de renskrivna observationerna har jag 

dessutom skrivit korta reflektioner, för att se vad de kan tänkas ha för relevans i kommande 

tolkning och analys. 

 

Insamling av material – intervjuer 

Två veckor efter observationernas genomförande återvände jag till Brummelisa för att 

genomföra intervjuer. Under den tid jag varit ur fält har jag fokuserat på att tolka 

observationerna inför kommande analys och diskussion, samt för att använda det jag ser däri till 
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att utforma intervjufrågor. Några frågor är sedan innan klara, och några har tillkommit eller 

tagits bort. Innan jag inlett intervjuerna med barnen, har jag under helgen med hjälp av ett 

närstående barn testat tekniken: diktafon med inkopplad mygga, som barnet själv bär på. Efter 

muntligt godkännande från vårdnadshavare och barnet själv, gick vi runt lite i skogen samtidigt 

som jag testade några av frågorna4 på hen. Jag kunde efter denna testintervju konstatera att 

både barnet och jag hördes tydligt på inspelningen. 

När jag närmat mig barnen för intervjuerna, har jag gått fram till det barn som står överst på min 

lista över de namn där jag fått samtycke att intervjua, och frågat om jag får intervjua hen och 

ställa några frågor. I två fall sa barnen nej att de inte ville, och jag gick och frågade nästa istället. 

Ett annat barn svarade ja, om hen fick sitta kvar där hen satt och grävde. Det sa jag gick bra, och 

slog mig ner bredvid. Ett annat barn svarade ”Ja, men inte nu”. Då intervjuade jag istället barnet 

bredvid som sa att hen ville, och cirka en halvtimme senare frågade jag första barnet igen som då 

ville ställa upp. Liknande hände vid ett annat tillfälle, där barnet vid frågan om att bli intervjuad 

ville fortsätta leka med sina kompisar just då, varför vi genomförde intervjun senare under 

samma dag när hen fick frågan igen. Innan jag ställde intervjufrågorna, frågade jag samtliga barn 

var de ville vara vid intervjun, så att de fick välja platsen. Detta kändes viktigt med tanke på 

maktutjämnandet, och att ge barnen inflytande. Dock blev det inte alltid optimala platser för 

ljudinspelning: ibland blev det mitt i pågående lekar med andra barn och ljud runtomkring, och 

vid ett tillfälle stod vi nära en stor väg vilket hade negativ inverkan på ljudkvaliteten med ett 

genomgående högt brus (det mesta gick att höra dock med ansträngning och flera 

genomlyssningar). Det kändes emellertid mest som en fördel att låta barnen bestämma plats ur 

deras synvinkel, eftersom det som sagt gav dem lite mer inflytande och förhoppningsvis kände 

sig mer bekväma. 

I allmänhet har barnen varit mer än villiga att bli intervjuade. Flera sa när kompisen fick frågan 

om att bli intervjuad att de också ville, varpå jag tog dem efter jag var klar snarare än att gå efter 

listan med namnen. Inför intervjuerna visade jag barnen diktafonen, och myggan som jag 

förklarade var som en liten mikrofon som fångade in ljudet så det hamnade i den lilla maskinen. 

Flera blev under tiden väldigt nyfikna på hur den fungerade och med flera barn lyssnade jag 

sedan igenom deras egen intervju så långt de ville. Med ett av barnen blev det till och med flera 

korta intervjudelar då hen flera gånger ville pausa och lyssna på det hen just hade svarat.  

Jag berättade också för barnen innan jag började ställa frågor att det de berättar är en hemlighet 

mellan dem och mig, att jag inte kommer berätta för någon annan vad hen just sagt. Ett av dem 

hade därefter gått till en av pedagogerna och sagt att hen inte fick veta vad barnet själv hade sagt 

till mig. Ett annat barn sa även till en nyfiken kompis som kom till oss medan vi intervjuade att 

hen inte fick vara där för att det var hemligt. Det kändes som att barnen förstod att ingen annan 

skulle få veta vad de berättat, och att det gjorde det lite spännande och roligt också. I efterhand 

kom jag dock på att de jag intervjuat första dagen alltså tror att det de sagt är helt och hållet 

hemligt, och att ingen annan kommer få veta något. Det kändes inte helt rätt, som att jag lurat 

dem, med tanke på att min intention är att kunna använda deras svar i text. Jag sökte därför upp 

dessa barn under min andra intervjudag och förklarade att det är hemligt i och med att jag inte 

får säga vad just det barnet sagt till någon annan, men att det de berättat kan hamna i min ”läxa”5 

                                                             
4 Dessa svar kommer inte vara del av studien på något sätt, utan syftet var endast att jag skulle bekanta 
mig med tekniken och pröva frågorna. 
5 Förklaringen till barnen kring vad jag skriver med tanke på att de inte vet vad är en uppsats är. 
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och att då kommer det inte stå till exempel att ”Nallemaja sa att det är tråkigt när de har 

samling” utan bara skrivas ut som ”Barnet sa…”. Så att ingen kommer veta att det var just det 

barnet som sagt en viss sak. Jag frågade om barnen tyckte detta var ok, vilket samtliga tyckte. De 

som jag inte hunnit intervjua första dagen, fick således all denna information inför intervjun. 

 

Analysmetod 
Språkliga berättelser och beskrivningar har använts i analys och presentation, eftersom 

metodkombination använts och resultatet lett till en komplex bild av hur barnen agerar i och 

upplever väntorna. Loseke (2016, s.106) beskriver som nämnt att forskningsfrågor som 

utforskar komplex mening, kräver språklig framställning med ord för att kunna synliggöra 

denna kvalitativa data som analysen baseras på. Detta har även påverkat analysen av materialet. 

Redan under insamling av empirin och renskrivningen har jag reflekterat kring vad jag sett och 

vad det kan komma att ha för betydelse för studien. Efter renskrivningen av materialet har 

huvudfokus legat på att tematisera observationerna, och hitta mönster dem emellan. 

Tematiseringen har först genomförts genom att läsa igenom den renskrivna observationen med 

tillhörande reflektion, och därefter ytterligare kort förklara det som sker däri. När detta gjorts 

med samtliga observationer har förklarande teman framkommit kring barnens agerande; dessa 

blev emellertid för många och för teoretiskt grundade, varför jag fick tänka om och istället dela 

in materialet i två bredare mer övergripande teman: Att använda väntan för lek & Att samarbeta 

med materialiteter. Intervjusvaren har sedan kopplas till det som uppenbarats vid 

observationerna, för att försöka ge barnens perspektiv på väntorna. Då har jag sammanställt 

deras svar utifrån svar på de enskilda frågorna för att kunna upptäcka mönster i deras svar. 

 

Studiens tillförlitlighet 
Studiens validitet säkras genom att de aktuella forskningsområdena: mobila förskolan, rutiner i 

förskolan och barns inflytande, är kopplade till syftet och styr valet av den tidigare forskningen. 

Reliabiliteten påvisas genom att förankra empiri och diskussion i tidigare forskning, samt med 

noggrannhet beskriva hur jag gått till väga när jag samlat in materialet för att svara på mina 

forskningsfrågor. Vad gäller generaliserbarhet, så är detta en kvalitativ undersökning med 

induktiv ansats. Där resultatet utgår från ett mindre urval, som med hjälp av intervjuer och 

observationer tillsammans med tidigare forskning gör resultatet applicerbart på andra områden 

än endast den studien behandlar. Med det sagt så speglar inte resultatet hur det ser ut generellt, 

och kan därför inte generaliseras ur förklarande synpunkt, däremot kan empirin, analys och 

diskussion bidra till sätt att se på väntorna i förskolan utifrån barnens perspektiv. Denscombe 

(2016, s.100) påvisar att när en i forskningen använder fallstudie är inte meningen att generellt 

visa hur verkligheten alltid är, utan att en istället använder sin empiri till att analysera och 

beskriva vad som sker, samt söka förklaring till varför.  

 

Etiska ställningstaganden 
Med tanke på att det är barn involverade i studien har extra hänsyn tagits till etiska 

ställningstaganden, på grund av att barn tillhör en utsatt grupp. För den här studien har det 

inneburit att skriftligt inhämtande ingått med samtycke från bägge vårdnadshavarna (om barnet 
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har två) eller vårdnadshavaren (om barnet har en); samt muntligt godkännande av sitt 

deltagande från barn vid observationer och intervjuer (jfr Vetenskapsrådet, 2017, s.27). Jag 

inledde därför mina dagar för observationerna att vid en av måltiderna förklara för alla barn 

varför jag var där, och frågade sedan om det tyckte att det gick bra – vilket de tyckte. Eftersom 

det kanske är svårt att säga nej i den situationen sa jag också till barnen att om de inte vill att jag 

tittar på vad de gör så kan de säga det till mig eller någon av pedagogerna. Det var dock ingen 

som antydde något dylikt under tiden jag var där. Även vid intervjuerna fick de ge sitt 

godkännande innan vi började. Vilket skedde utan påtryckning, för när de sa nej sa jag bara ”ok” 

och gick till nästa. Det muntliga godkännandet gäller även berörda förskollärare och barnskötare 

som arbetar på den mobila avdelningen. För att värna om deltagarnas anonymitet har inga 

personuppgifter antecknats mer än allas födelsedatum utan tillhörande individ, samt 

individernas tilltalsnamn. Inga fotografier eller videoupptagningar gjordes på individer. (jfr 

Vetenskapsrådet, 2017, s.15 & 27) Detta, tillsammans med noggrann försiktighet gällande 

identitetsbindande personer/saker/platser barnen nämner eller befinner sig i, bidrar till 

deltagarnas anonymitet.  

I och med att vårdnadshavare fått papper att skriva under där de godkänner barnets deltagande 

har skriftlig information kring studien meddalts vårdnadshavarna. Personalen i den aktuella 

verksamheten har också fått ta del av skriftlig såväl som muntlig information vad studien 

kommer att handla om. Anledningen till detta är att de som deltar och godkänner sitt eller sitt 

barns deltagande har rätt att få reda på studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017, s.15, 26–27). 

Även barnen har fått anpassad information kring varför jag är där och tittar på dem, skriver och 

ställer frågor. Här tänker jag dock att det är svårt för barnen att förstå vad det innebär att delta i 

en studie och en skriven uppsats. De vet att jag skriver en lång text, men inte den vidare 

innebörden av det. För mig har det därför varit extra viktigt att frågorna och observationerna 

inte ska innehålla känslig information, och stort beaktande har tagits gällande deras anonymitet.  

Under datainsamlingen genom observation har jag skrivit ut personernas riktiga tilltalsnamn. 

Dessa papper har hanterats varsamt genom att antingen vara med mig på fältet under samma 

dag, eller genom att vara inlåsta i mitt hem. Detsamma gäller diktafonen med de inspelade 

intervjuerna. När jag sedan renskrivit mina anteckningar på datorn har jag direkt skrivit fiktiva 

namn på deltagande personer såväl som platser. När det gäller ålder har de deltagande barnens 

ålder summerats för att sedan kunna få fram ett medelvärde som skrivs ut i beskrivningen av 

gruppen. Alltså framgår inte de enskilda individernas ålder. Detta för att göra barnen mindre 

identifierbara, och för att barngrupperna på bussarna i den aktuella kommunen är relativt 

homogena gällande ålder på grund av att det är förskolans äldsta barn som erbjuds plats. 

Förskollärarna och barnskötarna å sin sida har jag på förhand, innan jag ens visste vilken buss 

jag skulle vara på, bestämt ska skrivas ut i uppsatsen endast som pedagog. Deras befattning 

skrivs därför inte ut, och inget kön har heller tillskrivits dem på grund av att det i 

förskoleverksamheten generellt sett är en övervägande del kvinnor, och eventuella deltagande 

män därför inte ska bli identifierbara. Faktorer som i sin tur gör bussen mindre identifierbar.  

Vid observationerna har ett observationsschema använts för att notera vad som sker, vilket 

således innebär att det endast är ord och ibland små skisser som antecknats. Ingen bild- och 

videoupptagning har skett på individer för att studien ska genomföras med hög försiktighet 

gällande anonymitet. Ett par bilder har tagits på materiella ting i samband med observationer 

för att vid eventuellt behov lättare kunna beskriva hur det ser ut för dem som ej närvarat, men 

inga individer har alltså dokumenterats på detta sätt.  Vid intervjuerna har jag använt 
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ljudupptagning. Under intervjuerna har inga känsliga personuppgifter efterfrågats till empirin. I 

inledningen av intervjun har jag ställt uppvärmningsfrågor om barnet själv för att det är lätt för 

barn att svara på, och de har enligt min erfarenhet ofta stort intresse av att prata om sig själva. 

Exempel på detta är frågor såsom: Vad heter du? Hur gammal är du? Vad är din favoritmat? Vem 

brukar du leka med? Dessa uppvärmningsfrågor har dock inte spelats in på grund av att de 

saknar relevans för studiens syfte, och för att jag inte vill ha dylik information om barnen 

inspelad. I intervjuerna har deras namn ändå förekommit för att det blivit naturligt att använda 

namnet under konversationen. Det inspelade material förvaras dock säkert så att ingen obehörig 

kommer åt det. 

Bussen i studien har på grund av anonymitet fått namnet Brummelisa, vilket alltså inte är 

bussens/avdelningens riktiga namn. Platser vi besöker har inte heller skrivits ut vid sitt riktiga 

namn, utan likt bussen fått sitt namn från platser i figuren Bamses värld. Fiktiva namn gäller 

även saker eller personer som nämnts av barnen, där risk finns för identifikation av individ eller 

plats. Även bilagorna har anonymiserats gällande namn. Barnens namn i observationerna har 

jag tagit från Allt för föräldrar:s (2018) topplista över namn 2017–2018, där jag lite på måfå tagit 

namn som återfinns bland de 20 översta pojk- respektive flicknamnen (kategorier tagna från 

hemsidan). 

Ett annat slags etiskt ställningstagande att ta i beaktande när en gör studier med barn är att vara 

medveten om maktpositionen mellan sig som vuxen forskare och barnen6. Det har därför för mig 

som forskare varit viktigt med reflexivitet kring min egen roll och maktstatus. Jag har under mitt 

fältarbete aktivt arbetat för att vara så `ovuxen´ som möjligt och inte ses av barnen som en 

pedagog. Aretun (2007, s.33) beskriver hur en som vuxen person i skolan förknippas med någon 

som bedömer barnen. Då det inom skolan som institution råder en hierarkisk maktrelation 

mellan barn och vuxna, likt det gör i övriga samhället (ibid., s.35; Dolk, 2013, s.30, Corsaro, 2015, 

s.6). Joelsson (2013, s.62) har under sin studie studerat en grupp ungdomar, och lyfter hur 

hennes egna ungdomliga utseende påverkade deltagarnas uppfattning av henne samtidigt som 

hon fortfarande upplevde sig positioneras av dem som vuxen. Jag har med tanke på detta försökt 

göra min roll mindre vuxen och auktoritär. Genom att till exempel undvika att tillrättavisa 

barnen och inte lösa konflikter, samt att själv bli lite som ett barn när jag exempelvis behövt 

påminnelse om att ta på bältet i bussen (där har även pedagogerna varit till stor hjälp och spelat 

med) eller när jag i lek kastat kottar på och med barnen. Jag har också försökt vara medveten i 

mitt val av kläder under fältarbetet med syftet att göra mig mindre auktoritär. Tröjorna har varit 

med lite olika tryck på, eller glittriga då jag vet att barnen brukar gilla glitter. Mina strumpor, 

som varit väl synliga, har jag också specifikt valt för dessa dagar. Bland annat några med My 

Little Pony på. När jag haft dessa har jag till och med fått kommentar av ett barn som sagt att jag 

har barnstrumpor på mig. Jag har därmed upplevt att klädval, tillsammans med mitt agerande, 

varit ett hjälpsamt sätt att försöka gör mig mindre vuxen för barnen.   

                                                             
6 Har behandlats mer ingående i tidigare underrubrik. 
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Analys och redovisning av empiri  

I den här delen av uppsatsen redovisas det resultat med tillhörande tolkning och analys som 

uppkommit från de genomförda observationerna och intervjuerna. Avsnittet är uppdelat i tre 

kapitel, varav det första inleds med en fiktiv berättelse av hur en dag ser ut på Brummelisa, följt 

av en mer teoretisk sammanfattning av väntan tillsammans med ett exempel från empirin, för 

att ge en tydlig överblick över väntornas normala frekvens och karaktär. De efterföljande två 

kapitlen är indelat utifrån framträdande teman som uppkommit under fältarbetet: Att använda 

väntan för lek och Att samarbeta med materialiteter. Kapitel som avslutas med sammanfattning 

kring det mest väsentliga i förhållande till studiens syfte: att öka kunskapen om barns inflytande 

över stunder av väntan (väntor) i en mobil förskoleverksamhet. 

Till min hjälp vid analys av empirin har jag begrepp från de valda teoretiska perspektiven. Det är 

begrepp tagna från den sociokulturella teorin: sociala aktörer, samspel, kamratkultur och 

meningsskapande. Från actor-network theory används följande begrepp: mänsklig aktör samt 

icke-mänsklig aktör, konnektion och samproduktion. Slutligen används även begrepp från 

Foucaults maktteori: makt, motstånd samt relationell makt. 

 

En dag på Brummelisa 
Det är en torsdag i början av oktober, klockan är 8.44. Barnen är ute på förskolans gård och leker 

när pedagogerna ropar på Brummelisabarnen att det är dags att samlas för att gå mot bussen. 

Barnen avslutar sina pågående lekar, och springer eller går över gården mot dörren som leder in 

till förskolan. De samlas en kort stund på rad utanför dörren tills någon av pedagogerna kommer 

och öppnar dörren, och de får en efter en gå in i hallen där deras hyllor finns. Här inne väntar de 

in barn som inte hunnit ansluta till ledet utanför. Medan de väntar går några på toaletten innan 

bussfärden, och ett barn uppmanas ta på överdragsbyxor för att klara dagen bättre ute medan 

ett annat är alldeles svettig efter intensiv lek på morgonen och byter till en svalare jacka. Idag 

har de ingen samling innan de går till bussen, utan när alla toalettbesök och klädbyten är gjorda 

ställer barnen upp sig på led igen, nu i den avlånga hallen, samtidigt som många av dem pratar 

eller busar med kompisen bredvid. Pedagogen längst fram frågar gruppen: ”Alla barnen är ni 

klara?” och får svaret ”Jajemensan fattas bara!”. Varefter de sedan går i samlad grupp ut till 

bussen. 

Framme vid bussen, fortfarande i ett led om än inte ett spikrakt sådant, tar barnen av sig mössor 

och vantar för att lägga sakerna i sina namnmärkta fack som sitter i mobila hängare bredvid 

bussens mitteningång. Detta kan ett par barn åt gången göra samtidigt, så de andra väntar lite på 

sin tur att komma fram för att kunna hitta sitt namn och plats. Någon kan inte hitta sitt namn, 

men får hjälp av kompisen som funnit det åt hen. När de lagt ifrån sig mössa och vantar går de på 

bussen och sätter sig vid sina tilldelade bord. De flesta är placerade med platser för fyra, men två 

bord har plats för bara två barn. Vid tre av borden saknas barnstol på ett säte för att göra plats åt 

de pedagoger som inte kör (och just nu även mig). Barnen sätter sig på ett av sätena vid bordet, 



 

31 
 

det är fritt för dem att välja plats vid sitt bord. Jag sitter tillsammans med barnen i bussens mitt, 

med barn både framför mig, bakom och på andra sidan gången. Vi pratar och skojar med 

varandra över gången och över sätena.  

Samtidigt sitter vi och väntar på att alla ska komma på plats, och att frukten delas ut innan vi 

åker. En pedagog är upptagen med att dela ut frukt till alla och går fram och tillbaka i gången, för 

att även erbjuda påfyllning. Sedan äter barnen frukt, fortsätter småprata och skoja med varandra 

medan vi väntar på att pedagogerna är klara med organisatoriska saker såsom ordnande med 

mat och annat material som behövs för dagen. Nu kommer även ett barn tillsammans med sin 

förälder, och tas emot av en pedagog. När frukten börjar bli uppäten hos många av barnen, 

uppmanas de att ta på sig sina säkerhetsbälten. Något som vissa kan själva, medan andra får 

stöttning och hjälp av pedagogerna - vilka även kontrollerar så att alla bälten sitter korrekt. När 

allt organisatoriskt är klart, går dagens chaufför fram och förbereder Brummelisa, bland annat 

genom att blåsa i alkolåset. Hen sätter också på en cd-skiva i bussens högtalarsystem med en 

saga (som sedan spelas tills vi är framme och parkerat). Sedan börjar bussen åka mot dagens 

lärmiljö, Höga Berget, där vi är framme efter cirka tio minuter. När bussen är parkerad säger 

chauffören ”Varsågoda att knäppa loss”, vilket barnen gör och samtidigt ges instruktioner kring 

vad som kommer hända när de gått av. Sedan blir barnen uppropade att gå ut bord för bord, ta 

på sig sina mössor och vantar igen, och vänta utanför bussen där de som är klara först hinner 

leka lite. Här delar pedagogerna upp sig i tre grupper när alla är ute och klara, för de ska iväg 

med varsin lärgrupp och ha planerad aktivitet.  

Någon timme senare är det lunch. Då är alla grupper tillbaka, och samlade utanför bussen igen. 

Idag är det ganska varmt ute, och lunchen kan därför ätas ute. Barnen leker fritt en stund i 

området runt bussen medan en av pedagogerna, som är ansvarig för maten idag, plockar fram 

allt som behövs. En annan tar samtidigt fram sittunderlag och lägger ut på marken i en stor ring. 

Barnen får sedan instruktion att ta av sina vantar och tvätta av händerna inför måltiden. Ett barn 

har fått uppdrag att spruta tvål på kompisarnas händer och ett annat hjälper till att hälla vatten 

för att skölja med. Efter handtvätten bildar barnen allteftersom en kö längsmed bussens ena 

långsida och får själva ta mat och vatten en efter en innan de går och sätter sig på sittunderlagen. 

När de sedan börjar bli klara med måltiden dukar de sedan av, och inväntar varandra. Eftersom 

vi ätit ute, kan de aktivera sig i närområdet igen med det som finns runtomkring. Några behöver 

gå på toaletten efter maten, och några andra blir uppmanade att prova att gå nu. Det blir en liten 

kö av några barn inne på bussen, medan andra kissar ute i naturen. När allt som tillhör lunchen 

är bortplockat tar pedagogerna fram lite olika material som barnen kan utforska. De lägger ut 

filtar på marken, där de kan välja att göra saker som att rita, lägga pussel eller bygga med 

former. Det tas även fram kikare, luppar, terrarium och små naturböcker då barnen hittat 

massvis med nyckelpigor som de letar upp och utforskar (det var en sanslös mängd nyckelpigor 

denna dag, särskilt för att vara en dag i oktober). Detta engagerar många av dem tillsammans 

med pedagogerna. En pedagog startar samtidigt upp en lek med ”Under hökens vingar, kom!” 

som ett par barn är med på. 

Knappt två timmar senare är det dags för mellanmål innan återfärd till förskolan. Även 

mellanmålet kan ätas ute idag, så alla städar undan materialet, tvättar händerna igen 

allteftersom de är klara med städning och tar sitt mellanmål. När de ätit klart, dukar de återigen 

av, några hinner leka i naturen en liten stund innan det är dags att gå ombord för att åka tillbaks 

till förskolan. Innan avfärden får de återigen lämna sina saker och gå ombord i omgångar. Sedan 

väntar de på sina säten tills alla sitter på plats och är fastspända. Chauffören har nu satt på en cd 
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med lugn musik, och barnen ska försöka sitta tysta och bara lyssna och titta ut genom fönstret 

medan Brummelisa börjar rulla. Det förekommer under resan lite småprat, men blir det för 

högljutt blir de tillsagda av en pedagog. Något enstaka barn hinner under den korta färden 

tillbaka somna en stund då många brukar vara trötta vid den här tiden. När de sedan är tillbaka 

utanför förskolan får det ett ok att knäppa loss, den som sover blir väckt, och likt tidigare går 

några barn i taget av bussen, tar sina saker i hängaren och ställer sig på rad utanför bussen för 

att vänta in varandra. Sedan går de in på förskolan igen. Där uppmanas barnen till toalettbesök, 

vilket innebär att några får vänta på sin tur att en toalett blir ledig. Andra gör samtidigt lite 

klädjusteringar, och de som är klara väntar en stund innan tillräckligt många är klara så att de 

kan gå ut tillsammans med en pedagog. En pedagog är kvar i hallen, och hjälper barnen som är 

kvar och skickar sedan ut dem för fri lek på förskolegården till de andra allteftersom de är klara. 

Klockan är nu 14.56 och barnen leker på gården tills de blir hämtade för dagen.  

Detta var alltså en fiktiv berättelse baserad på mina erfarenheter från fältarbetet. Väntorna på en 

mobil förskola är som berättelsen visar återkommande under hela dagen, och skiljer sig åt i 

längd. Ibland handlar det om någon minut när barnen klär av sig vantar och mössor för att gå på 

bussen en och en, medan det någon enstaka gång handlat om drygt tjugo minuter placerade på 

sina säten innan avfärd från förskolan. Även resan med bussen ser jag som en väntan, då dess 

syfte är att transportera gruppen till en lärmiljö, där de sedan har aktiviteter eller fri lek. 

Bussfärden kan pågå upp till 30 minuter från förskolan, men under mitt fältarbete pågick den i 

högst 15 minuter. Jag kommer vidare med hjälp av ett typexempel på en vänta beskriva ungefär 

hur väntorna och rutinerna ser ut på Brummelisa.  

 

Väntorna 

Vi sitter på bussen utanför förskolan, barnen ska få frukt medan vi väntar på att åka iväg. Alla är 

närvarande, men jag sitter vid ett bord och har Alma, Maja och Noah på andra sidan mittgången i 

fokus (de sitter vid samma bord). Alla barnen sitter på sina platser och småpratar som vanligt 

när vi är på bussen, frukten serveras och de som vill ha äter. Maja och Alma sitter och busar 

tillsammans, och jag är också med på ett hörn i skojet. Noah tycker att det börjar bli för högljutt, 

och säger åt Maja och Alma att sluta. De, tillsammans med mig, fortsätter skoja. Noah säger då 

istället: ”Tysta leken börjar nu den som pratar åker ut……” (han fortsatte ramsan, men jag 

uppfattade inte resten). Maja och Alma blir då tysta och skojet upphör (Torsdag 11/10, 

observation 1). Den här observationen visar på hur en ganska typisk väntan kan se ut. Vi sitter 

på bussen i början av dagen och väntar på att åka iväg, och barnen väntar samtidigt på att få 

frukt. De använder väntan till att prata, busa, skoja och leka med varandra. Dessa väntor har i sig 

ingen egentlig innehållsmässig mening för barnen (även fast jag tror att barn ständigt är lärande 

subjekt som tar till sig saker från det de är med om); de förväntas inte uttalat skapa några nya 

kunskaper - genom planerad aktivitet eller genom egen lek. Väntorna tycks därmed existera som 

i ett eget vakuum, de bara finns där i vardagen eftersom rutiner och organisation skapar dem. 

Observationerna och intervjuerna har emellertid visat att barnen kommer på sätt att få 

inflytande över dem och göra dem mer meningsfulla - att de lärt sig använda väntorna och 

mellanrummen mellan de styrda aktiviteterna till att skapa tid som är betydelsefull för dem.  

Som framkom i berättelsen är det många rutiniserade moment under en dag på en mobil 

avdelning. Många av dem handlar om omsorg: till exempel måltider, toalettbesök och beaktande 

av väder. En del gäller säkerhet kopplat till bussen och att vara utanför en förskolegård, medan 
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andra har sin grund i organisation med tanke på att det är upp till 21 barn som deltar varje dag 

och ska tas hänsyn till. I dessa moment uppstår således väntor för barnen; stunder att vänta på 

sin tur, att vänta in kompisarna och pedagogerna, väntan på aktivitet eller väntan på att komma 

fram till dagens lärmiljö. Här vill jag också poängtera att rutinbundenheten även gäller 

traditionella förskolor, den är inte enkom utmärkande för de mobila förskolorna. Ändock blir 

rutinerna mer utpräglade på en mobil avdelning eftersom verksamheterna har olika 

förutsättningar. Till exempel att barngruppen transporterar sig varje dag med en buss vilket 

innebär extra moment och säkerhetsaspekter, vilket i förlängningen även innebär andra icke-

mänskliga aktörer för aktörerna på den mobila förskolan att förhålla sig till än den stationära. 

Dessa icke-mänskliga aktörer innefattar saker som bussen inklusive dess interiör, vägen de åker 

på och omgivningen, samt de varierande lärmiljöerna de möter under veckorna. Aktörer som 

barn och pedagoger måste förhålla sig till, särskilt med tanke på att de rör sig mellan dem under 

dagen. 

 

Sammanfattning 
Den mobila förskolan är till stor del styrd av dagliga rutiner, vilka styrs av omsorg, transport och 

organisation. I mellanrummet som skapas i samband med rutiner framkommer väntorna, vilka 

därmed är frekvent förekommande under dagen. Väntorna är således inte styrda av barnen, och 

inte heller explicit av pedagogerna. Där tycks dock pedagogerna ha störst makt att påverka, 

eftersom deras position som vuxna innebär att de har ansvaret för barnen och verksamheten, 

samt över bussen som transportmedel. En typ av väntan i dessa dagliga rutiner är när barnen 

sitter på sina säten ombord på bussen, och väntar på att åka iväg. Där förväntas de sitta på sina 

platser, samtidigt som de är relativt fria till interaktion under tiden. För att få mer inflytande 

över tillvaron i dessa återkommande stunder av väntan kommer barnen på sätt att fylla dem 

med mening. Ofta handlar det om prat, bus och skoj sinsemellan.  
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Att använda väntan för lek 

”Lekaaa! Jag bestämmer vad jag ska leka!” Detta var ett av barnens svar på frågan: när får du 

göra vad du själv vill? Ett återkommande svar vid flera av frågorna - där barnen lyfte fram just 

leken på olika sätt. Särskilt kring vad de får bestämma över och när de får göra vad de vill. Då var 

leken mest framträdande vid båda frågorna, annars fick de också bestämma över var de skulle 

åka på fredagar – fyra av dem sa att de får bestämma den dagens plats (när de har barnens val 

genom röstning). Av fjorton intervjuade barn svarade även tio av dem någonting kopplat till lek 

på min inledande fråga om vad de tycker är roligast på Brummelisa. Övriga fyra tyckte att det 

roligaste var när de åkte med Brummelisa, bland annat för att det var spännande att inte veta 

var de skulle, och att det rörde sig roligt ”hiiit och diiiit” samt ”guppar lite”.  Vilket är intressant 

med tanke på att jag ser transporten som en väntan. En väntan som alltså tycks vara positiv för 

barnen. För dessutom vid frågan på vad de tycker om att åka med bussen tyckte tolv av tretton 

att det var positivt i någon grad, medan bara en tyckte det var endast negativt. Däremot när de 

sitter på bussen och väntar på att åka iväg, var det bara fyra av barnen som tyckte att det var bra 

eller roligt, de andra nio tyckte inte det var bra, eller tyckte det var tråkigt: ”Ganska tråkigt å 

vänta. Brukar titta ut i fönstret”. Flera av dem sa att de bara sitter, och tittar eller tänker, ett par 

av dem sa att de pratar lite eller leker med fingrarna. Som framkommer i observationerna å 

andra sidan är det inte bilden som jag fick av barnen när de väntar, då tycks de i mycket högre 

grad sysselsätta sig med olika saker oftast kopplat till kompisarna. Annars vid intervjuerna var 

det som sagt lek, tillsammans med kompisar eller med ett visst material, till exempel lego och 

memory, som var roligast enligt barnen själva. Likt i intervjuerna, är det som allra tydligast 

framkommer under observationerna av väntorna barnens interaktion, och särskilt leken som 

sker däri. De interagerar således främst med andra människor, särskilt kompisarna, men även 

med material och miljön runtomkring dem. Interaktionen är genomgående i samtliga 

observationer - men än mer framträdande i vissa - vilket inte är så konstigt med tanke på barn 

som sociala aktörer. Eftersom leken är en sådan central del i barns liv är det inte heller märkligt 

att största del av interaktionen handlar om just lek. De använder sig där av både verbalt och 

kroppsligt språk, likväl som individuella och kollektiva handlingar. 

Att kamratkulturen med en delad livsvärld i leken är återkommande syns med exempel i 

följande observationer. Den ena utspelar sig under min första observationsdag när vi åker med 

Brummelisa till dagens lärmiljö, Småköping, och barnen tycks ha gemensam förståelse kring 

fantasin: Vi sitter på Brummelisa och är på väg bort från förskolan. I högtalaren spelas en cd med 

saga varvat med musik. Denna dag var det många barn lediga eller sjuka, så William (som i 

vanliga fall sitter vid ett annat bord) och Maja sitter själva vid ett bord med plats för fyra, 

tillsammans med en av pedagogerna. William börjar under färden plötsligt ropa: ”Ost! Ost! Ost!” 

flertalet gånger i ett par minuter. Maja förklarar att ”Han är en mus”. William fortsätter titta ut 

genom fönstret och samtidigt ropa ost. [Jag registrerar att detta tycks ske när vi åker förbi något 

gult, t.ex. en lyftkran] Efter ett tag avbryter pedagogen: ”Nu är det bra, de andra som sitter 

bakom dig vill lyssna på cd:n”. William fortsätter säga ost ännu fler gånger, och nu även ”Pip”. 

Det går sedan över till att han låtsatsbiter i sin bilbarnstol. Det gör att pedagogen säger till igen 
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och ber honom: ”Visa att du kan sitta på den här platsen nu” med hänvisning till att han brukar 

sitta vid ett annat bord (Måndag 8/10, observation 1). Min tolkning är att barnen har en 

gemensam lekvärld där båda är fullt införstådda med att William för stunden är en mus. William 

använder vidare det han ser utanför bussen, och som jag ser det förvandlar gula saker han ser 

därute till ostar som han sedermera vill äta på grund av att han just nu är en mus. Han använder 

också sitt säte, platsen, i sin lek då han börjar låtsasbita i sätet. Min tolkning är att barnen under 

denna färd, använder varandra och det som finns i deras närhet samt det de ser för att göra 

färdens väntan mer meningsfull via leken. Detta trots tillsägelse från pedagogen, eftersom 

William inte lyssnar på hen förrän andra tillsägelsen där han slutar. Det verkar som att 

kamratkulturen är viktigare för William än att lyssna på pedagogens förmaning. Vilket gör att 

hans lek kan ses som en handling i motstånd. Både mänskliga och icke-mänskliga aktörer är 

involverade i denna situation. Eftersom William i konnektionen både med Maja, sitt säte och det 

som finns utanför bussen, genom agens förvandlas till en mus.  

Den andra observationen sker under andra veckans fältarbete, och sker på en gångväg i skogen 

när det är paus för att kissa: Jag har följt med ena lärgruppen ut i skogen. Gruppen består av en 

pedagog och sex barn. Vi går en ganska lång väg genom skogen, förbi fågeldamm, till ett 

vattentorn och ett kojbyggarland (av kommunen fixat område med olika slanor som det går att 

bygga kojor av). Barnen är under hela tiden fria att göra lite vad de vill, de behöver mest bara se 

till så att de fortsätter gå tillsammans. När vi gått en bit, blir det kisspaus för några barn. Ebba 

och Saga börjar leka lite istället. De håller händerna framför sig och rör tummen mot resten av 

fingrarna upp och ner och låtsats att de har krabbklor. ”Krabba, krabba” Säger Saga, och springer 

iväg lite, och Ebba följer efter henne med sina krabbklor. ”Sluta, jag vill inte” säger Saga och 

skrattar. Pedagogen bryter in lite och frågar om hon vill att Ebba ska sluta eller inte, för det är 

svårt för henne att veta vad Saga faktiskt vill när hon både skrattar och säger sluta. Saga säger 

att hon vill att de ska leka, så de fortsätter vara krabbor med varandra tills vi går igen (Torsdag 

18/10, observation 9). Likt föregående sekvens med William och Maja, har Ebba och Saga här en 

delad förståelse i sin lek i och med att båda går in i fantasin och blir genom sitt förkroppsligande 

krabbor. Även fast Saga säger ”Sluta jag vill inte” visar det sig att hon är involverad i leken med 

Ebba och vill fortsätta. Vid en senare kisspaus under promenaden börjar Ebba leka fantasilek 

igen, den här gången med Astrid genom att återigen förvandla sig till djur (den här gången andra 

djur). Fantasin tycks därmed vara central i leken och barnens kamratkultur: det faktum att 

barnen under den relativt korta stunden av väntan medan andra barn kissar, med hjälp av den 

kan gå in i en delad livsvärld och passa på att leka tillsammans under den tid som de väntar. Att 

de under så kort tid kan gå in i leken, pekar också mot den som ett centralt nav i deras värld 

samt att de har detta samspel i egenskap av sociala aktörer.  

Det hände också att barnen i väntan utanför bussen, innan de skulle gå till förskolans gård på 

eftermiddagen, tillsammans pratade om kommande lek: Barnen har gått av bussen och står 

uppradade längsmed en husvägg utanför förskolan. Alma, Agnes och Maja står och pratar med 

varandra och jag hör Alma säga ”Kan vi inte leka storasyster, mamma och katt…”. Sedan börjar 

de gå in genom förskolans grind (Onsdag 10/10, observation 14). Jag tolkar det som att barnen i 

väntan började prata med varandra och förhandla kring den kommande leken ute på gården dit 

de var på väg. Jag hörde inte allt de sa, men tolkar än dock det jag hörde av Almas uttalande som 

att de planerade vad de skulle göra i den fria leken. De använde alltså tiden i väntan till att 

gemensamt diskutera något som skulle ha betydelse för deras framtida samspel och lek. 

Observationen visar också barnens inflytande över den fria leken och dess innehåll. Jag tolkar 



 

36 
 

även att de har visst inflytande över denna väntan och dess innehåll eftersom de här, i en 

egentlig rutinsituation som de inte valt själva, har möjlighet att diskutera ett eget valt ämne.  

Vid följande sekvens har barnen avslutat tidigare aktiviteter och väntar på att äta mellanmål. Det 

är dags för mellanmål och barnen och pedagogerna plockar nu undan materialet de haft framme. 

En av pedagogerna säger högt till barnen: ”Ni som är klara kan väl lägga ut sittunderlagen”. 

Astrid svarar: ”Jag är färdig”, och så går hon och börjar lägga ut ett underlag. Samtidigt är det 

inget annat barn som jag märker börjar hjälpa till, och Astrid står några minuter senare med 

underlaget virat runt sig om kroppen. Bredvid henne leker samtidigt Agnes, Alma, Maja och 

Adam någon slags brottningslek där de ligger lite på och under varandra i ett myller. Nu avbryts 

alla barnen av en annan pedagog som ropar till dem: ”Nu vill jag ha ett led här, vi ska äta 

mellanmål”. Barnen börjar därefter ställa upp sig (Torsdag 11/10, utdrag ur observation 11). I 

den här väntan, väntan på att äta mellanmål, har pedagogen bett barnen om hjälp och ett av dem 

anmäler sig som frivillig och börjar hjälpa till att lägga ut sittunderlagen. Det är dock ingen 

annan som hjälper Astrid, och hon börjar istället leka med underlaget när hon virar in sig i det. I 

egenskap av mänsklig aktör går hon in i en lek med den icke-mänskliga aktören. Jag ser det som 

att de samproducerar varandra och vävs kroppsligt ihop i och med Astrids och sittunderlagets 

konnektion och agens. De andra barnen, som här var upptagna med sin brottningslek kan ha 

missat pedagogens vädjan om hjälp. Men det är också möjligt att de fann det roligare att 

fortsätta sin pågående lek och därmed valde den och samspelet med varandra framför att hjälpa 

till. Det kan tolkas som ett slags motstånd, i och med att de inte gör det som de blev ombedda att 

göra. Vilket även gäller Astrid som börjar hjälpa till men sedan håller på med annat. Men det går 

också att tolka som att både den individuella och den kollektiva leken är mer betydelsefull och 

meningsfull för barnen, och att de därför blev uppslukade av den.  

Vid ett annat mellanmål står några av barnen och väntar på att det ska bli deras tur att ta 

mellanmål: När de står och väntar på att det ska bli deras tur har Alma kommit dit också. Alma 

står nu framför Agnes och vänder sig mot henne och tar tag om hennes midja och lyfter upp 

henne i luften. De får då uppmaning att de ska ta sitt mellanmål. Alma vänder sig då till 

pedagogen och får sin mat, samtidigt som Agnes håller i henne bakifrån. Sedan går de och sätter 

sig vartefter de tagit sitt mellanmål (Onsdag 10/10, utdrag ur observation 12). När de väntar på 

sin tur börjar barnen leka med varandra. Det blir sedan deras tur vilket de antingen inte märker 

eller inte låtsas om, varpå pedagogen säger till dem att de istället för att leka med varandra ska 

ta sitt mellanmål och gå och äta. Barnen lyssnar till största del på detta eftersom Alma släpper 

Agnes och tar sitt mellanmål, samtidigt som Agnes fortsätter deras samspel och lek genom att 

hon nu tar tag runt Almas midja. Jag tolkar det som ett anpassat motstånd i och med att Agnes 

trots tillsägelsen fortsätter leken, och möts inte av några protester från Alma kring detta vilket 

tyder på att hon också är med på den. Men eftersom Alma trots detta tar sitt mellanmål så säger 

inte pedagogen någonting mer, och Alma anpassar sig således till pedagogens förväntningar 

samtidigt som visst motstånd sker i och med deras fortsatta kroppsliga interaktion och lek med 

varandra.  

Ett annat tillfälle när ett av barnen använder sig av ett slags anpassat motstånd i leken är vid ett 

experiment inne på avdelningen Viktoria. Barnen sitter samlade runt ett bord och får i tur och 

ordning prova ett rörelseexperiment med ballonger. De väntar först på att det ska bli deras tur 

att prova, och sedan väntar de på att kompisarna ska göra klart innan de går ut till bussen igen 

för att äta mellanmål. Till slut är det bara Maja och Alma kvar vid bordet. När det är Almas tur 

har Maja också gått iväg med ballongen som hon använde till sin orm. Hon har satt sig på en stol 
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och håller i ballongen som är fäst i ett snöre. Hon säger att ”Man får sitta lugnt och leka”. Hon 

fortsätter med snöret i handen: ”Mitt metspö… det måste sitta i vattnet” (måndag 15/10, utdrag 

ur observation 9). Här verkar det som att Maja har förstått från tidigare uppmaning från 

pedagogen att barnen inte får leka med ballongerna då de ska användas igen. Hon leker ändå 

med ballongen, vilket tyder på ett visst motståndsgörande, men har samtidigt på ett sätt 

anpassat sig till pedagogens vilja i och med att hon leker lugnt med den likt hon själv högt 

poängterar. Detta anpassade motstånd får heller ingen uppmärksamhet från pedagogen så Maja 

kan sitta och leka med den tills Alma är klar och de alla ska gå ut till bussen. Här syns även 

samproduktionen mellan stolen, ballongen på snöre och Maja. Då de tillsammans gör hennes lek 

till att sitta och meta. Det kan tänkas att ballongens och snörets utseende påminde henne om ett 

fiskespö, och att det påverkade henne till leken. Samtidigt som hon i sin tur med sitt aktörskap 

påverkade de icke-mänskliga aktörerna till att förvandlas till det hon önskade. 

I det senaste exemplet på lek är det bara en mänsklig aktör, Maja, som leker med sin ballong. För 

det mesta sker emellertid leken i kollektiv handling – där flera mänskliga aktörer är delaktiga. I 

samspelet och leken framkommer barnens kamratkultur många gånger som väldigt tydlig. De 

interagerar, som sagt, gärna med varandra vid de flesta av dagens väntor. Det är inte alltid helt 

möjligt för barnen att välja fritt vem de ska leka med, eftersom de har sina platser på bussen 

utifrån var pedagogerna har placerat dem och är till viss del begränsade av detta. Eller så kan de 

vara begränsade utifrån lärgrupperna där barnen är indelade i tre grupper. Något som ett par 

barn vid intervjuerna berättade om, att det var lite tråkigt då för att de inte kunde vara med alla 

sina kompisar, och att de då inte heller kunde leka fritt som de önskade. Det var dock bara tre 

som uttryckte sig negativt i samband med lärgruppen, övriga tyckte att lärgruppstiden är bra 

eller rolig, varav en sa att de brukar leka då. Gällande bussens begränsning av tillgång till 

kompisar, visades dock i observationerna att barnen ombord på bussen inte är helt begränsade 

till endast sina bordsgrannar, eftersom de kommer på sätt att samspela med andra som de 

önskar också. Ibland räcker det med att de höjer rösten lite och kan prata med den/de på andra 

sidan gången, men också genom att röra kroppen i förhållande till bussens utformande och på så 

sätt kunna rikta sig till fler kompisar (vilket jag återvänder till mer utförligt i nästa kapitel). 

Genom att de inte är fullkomligt begränsade till sina bordsgrannar har barnen med sin agens 

således möjlighet att i väntorna på bussen kunna upprätthålla sina relationer och 

kamratkulturer genom att leka. Under intervjuerna är det flera av barnen som lyfter just 

kompisar som något positivt med Brummelisa. Några säger att det roligaste är att leka med en 

speciell kompis som de nämner vid namn, medan andra nämner det mer generellt, till exempel 

att de pratar tillsammans när de väntar på sina platser på bussen, eller att de hellre är 

tillsammans med andra än att vara ensam. 

 

Sammanfattning 
Det här kapitlet har lyft barnens lek i väntorna, och visat dess centrala punkt i verksamheten 

genom både observationer och intervjusvar. Barnen uttryckte även betydelsen av att vara 

tillsammans med sina kompisar. Som sociala aktörer har barnen i väntorna använt tiden för att 

göra den mer meningsfull, ofta i lek och samspel med kompisar i sina kamratkulturer. De har 

därför kunnat ha visst inflytande över vad som händer i väntorna inom dess ramar. Barnens 

egen upplevelse av inflytande är svår att tydligt ringa in, kanske för att det är ett för abstrakt 

begrepp för dem. Men att de får bestämma över leken och platsen att åka till en dag i veckan var 

det flera som berättade om, och därmed har inflytande i de sammanhangen. I förlängningen kan 
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deras bestämmande över leken ses som bestämmande över väntorna eftersom leken är frekvent 

förekommande där, vilket i sin tur innebär att det går att tolka som att de upplever visst 

inflytande. Detta inflytande, som alltså främst synliggörs i observationerna, ser jag som möjligt 

tack vare agensen som uppkommer i konnektionen mellan både dem själva som mänskliga 

aktörer, och mellan dem och icke-mänskliga aktörer. Till exempel då barnen genom att 

samverka med sätena gör det möjligt för dem att kunna interagera med den eller de kompisar 

som de önskar. Eftersom de egentligen är begränsade till interaktion med de som sitter bredvid 

eller mitt emot sig. Här kan de dock få visst inflytande över vem de kan leka eller prata med, 

genom att agensen som skapas i konnektion med sätet och den egna kroppen ökar deras urval. 

Vissa av dessa lekar har kommit att ske i motstånd på grund av att barnen inte agerat som 

pedagogerna väntat. Vilket märkts vid ett par tillfällen där pedagogerna förmanat barnen och 

sagt till dem att sluta eller göra en annan sak, men barnen har som jag tolkat det vid dessa 

tillfällen varit mer upptagna av leken samt sina kamratkulturer. Antagligen för att dessa varit 

mer meningsfulla för dem än att göra det som pedagogen bett dem om. Sedan har de ändå agerat 

utifrån den vuxnas ord, möjligen på grund av maktrelationen dem emellan där pedagogen är i 

främsta positionen att utöva makt och styra barnen i önskad riktning.  
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Att samarbeta med materialiteter 

 

Vi är på väg att åka tillbaka till förskolan. Barnen går på bussen en efter en, och går till sina 

platser och sätter sig. Jag hör att de sitter och pratar lite här och var med den eller dem som 

sitter runtomkring. Vid bordet bredvid mig kommer först Maja och sätter sig och börjar leka 

med sina händer på bordet. William kommer också och sätter sig mittemot henne. De pratar lite, 

och William frågar: ”Ska vi börja pussas på riktigt eller…?”. Maja: ”Inte på riktigt”. Maja och 

William börjar leka med sina händer och ’pussar’ på varandra med fingrarna. Ganska snart går 

leken sedan istället över till prat om olika bokstäver och de pekar på alfabetet som sitter på 

fönstret bredvid deras platser (Måndag 8/10, observation 11). Förutom att interagera med 

människor, visade barnen som jag redan nämnt många exempel i väntorna på att interagera med 

de icke-mänskliga aktörer som finns runtomkring dem. Under observationerna - likt den här 

ovanför, med bordet framför barnen och alfabetet på fönstret - har jag i väntorna sett hur barnen 

använder både material och den aktuella miljön i form av naturen och bussen. När vi är ombord 

på Brummelisa har jag flertalet gånger i olika väntor observerat hur de använder sig av bussens 

utformning utifrån sina egna behov. Ett vanligt förekommande skeende är att barnen ställer sig 

på knä på sitt säte och lutar magen mot sitt ryggstöd. Eftersom bussen är designad så att barnen 

sitter i fem grupper om fyra barn vid ett bord, samt två bord där det bara finns plats för två barn, 

innebär det att nästan hälften av barnen har en bakåtvänd sittplats. Detta använder sig således 

barnen av genom att stå på knä och på så vis kunna interagera med kompisar som annars sitter 

bakom deras ryggstöd - vilket framkommer tydligt i nästa observation. 

Vi har just parkerat och väntar på att äta frukt och sedan gå av Brummelisa. Oscar och Liam 

sitter med sina ryggstöd och ryggar mot varandra. De börjar nu leka över sätena genom att ställa 

sig på knä på sina säten och ta stöd med magen mot ryggstödet. Barnen pratar, stojar och håller 

på med varandras händer (jag sitter ett par säten bort så kan inte uppfatta vad de säger). En av 

pedagogerna närmar sig dem och säger åt dem att ta det lugnt. De slutar sin lek och även ljudet, 

men Oscar står kvar i positionen med sina knän på sätet (Måndag 8/10, observation 2). I denna 

väntan är barnen egentligen begränsade till interaktion med dem som sitter vid samma bord på 

grund av bussens utformning med de höga sätena och det faktum att de sitter med ryggarna mot 

varandra. Oscar och Liam använder dock materialiteten, de icke-mänskliga aktörerna, 

tillsammans med sina kroppar för att istället kunna använda sätena som del av och möjlighet till 

att leka med varandra under väntan. Efter tillsägelsen står Oscar kvar i positionen, men de har 

slutat med stojet. Det är möjligt att tolka att han utövar visst inflytande genom att stå kvar, att 

fortfarande bestämma över sin kroppslighet genom kombination av anpassning och motstånd. 

Genom att barnen kan röra sig relativt fritt när de är på bussen, så länge de är kvar på sina 

platser, innebär det att deras handlingsmöjligheter i väntorna ökar och kan exempelvis 

bestämma vilka de ska leka med. Samspel som jag tidigare varit inne på framkommer som 

väldigt betydelsefullt i deras tillvaro.  
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Under samma dag som föregående observation, men nu vid bussfärdens slut, visar barnen vid 

väntan på att gå av bussen liknande agerande med hjälp av sätena och nu även bordet: 

Brummelisa parkeras utanför förskolan efter en dag i Småköping. Vi sitter kvar en stund på våra 

platser då pedagogerna ska berätta vilka barn som ska gå in på den rumsliga avdelningen i huset 

som kallas Viktoria, och vilka som stannar en stund till bussen. Barnen ska göra experiment inne, 

så barngruppen delas in i två halvor och turas om att pyssla på bussen och att experimentera. 

Under tiden pratar barnen med varandra. William hasar ner från sätet och lite in under bordet, 

så att han får stöd för ryggen av sätet. Maja som sitter mittemot honom hänger då över bordet 

och böjer sig ner mot William så att de har sina ansikten nära varandra. De småpratar så med 

varandra under tiden som ena pedagogen berättar för barnen vilka grupper de är i och var de 

ska börja. Ungefär hälften av barnen börjar därefter gå in, och några stannar kvar på bussen med 

en pedagog (Måndag 8/10, observation 12). När barnen väntar på kommande instruktioner 

använder de återigen materialiteten samt pratar med varandra. Jag tolkar det som att William 

börjat ledsna på att sitta rakt upp och ner på sitt säte, och använder det då istället för att kunna 

röra sig i önskad riktning, nedåt, men är fortfarande kvar vid sin plats. Maja tycks vilja fortsätta 

prata med William varför hon likt honom också använder interiören, främst bordet, till att 

komma fram och närmre honom. Även hon fortfarande placerad vid sitt säte. Här syns att de 

icke-mänskliga aktörerna, bord och säten, i konnektionen med barnen gör deras rörelse möjlig. 

William kan hasa sig ned från sätet men fortfarande använda det som ett slags ryggstöd och Maja 

kan luta sig över bordet för att fortsätta sitt samspel med William.   

Veckan därpå ska barnen uppdelade i två grupper ha aktivitet inne på Brummelisa när de är i 

Småköping. Barnen sitter vid fyra av bussens bord. Två av dem, Noah och Oliver, har satt sig 

längst fram där det bara finns plats för två barn. I följande sekvens väntar barnen på att få 

material utdelat av pedagogen som håller i aktiviteten: Noah och Oliver sitter tillsammans vid ett 

litet bord längst fram i bussen. Noah står med knä på sätet med magen lutad mot ryggstödet och 

ser ner över barnen placerade bakom honom. Samtidigt står Oliver upp en stund på golvet, 

håller sig i stången som går från golvet till taket bredvid sätet och lutar sig ut mot mittgången. 

Sedan får alla barnen varsitt papper och börjar klippa, inklusive Noah och Oliver som nu sätter 

sig ned (Måndag 15/10, utdrag ur observation 5). Barnen väntar alltså på att kunna sätta igång 

med aktiviteten och sysselsätter sig i väntan genom att använda rummet till olika slags rörelser. 

Här verkar Noah och Oliver ha lite olika agendor; Noah är med hjälp av sätet vänd mot de andra 

barnen som sitter bakom honom, samtidigt som Oliver använder tiden till att använda sin kropp 

tillsammans med stången. Bussens interiör tycks således påverka barnen, och aktörerna 

samproducera olika rörelser och handlingar i väntan. I nästa exempel på materialitetens 

betydelse i väntorna är Liam och Oliver sist kvar på bussen tillsammans med en pedagog och ett 

till barn som är på toaletten. Liam och Oliver väntar på att toaletten ska bli ledig. Pedagogen 

torkar av borden efter måltiden. Jag sitter i mitten av bussen och de andra befinner sig i bakre 

delen. Plötsligt kommer Liam ensam genom mittgången och säger ”Jag gömmer mig här medan 

jag väntar på toan” samtidigt som han kryper in mellan två mot varandra vända säten där det 

bildas som en liten triangulär koja. Han kommer dock snabbt fram igen och börjar gå/springa 

bakåt igen i mittgången mot toaletten. Något som jag inte ser (på grund av min position i 

förhållande till dem) händer där bak, varpå pedagogen frågar barnen: ”Varför springer ni och 

leker på bussen?” och pratar med dem om att det inte är ok att springa inne på Brummelisa 

(Måndag 8/10, utdrag ur observation 9). I väntan på att toaletten ska bli ledig använder sig de 

två barnen av bussens utformning till att underhålla sig och att leka. Liam provar att krypa in i 

kojan som bildas mellan sätena, och båda barnen tycks av pedagogens ord att döma även röra 
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sig fram och tillbaka i mittgången på ett sätt som inte är tillåtet. Vad jag uppfattar så upphör 

deras rörliga lek och det blir deras tur att gå in på toaletten. Liam och Oliver kan därmed tolkas 

agera i motstånd under väntan, i och med att de inte följer reglerna som vanligtvis råder på 

Brummelisa. Dock lyssnar de på pedagogen när hen pratar med dem om att inte springa runt och 

leka på bussen eftersom de slutar. Detta kan tolkas som att pedagogens överordnade position 

som vuxen möjliggör för hen att utöva makt mot barnen när hen tillrättavisar dem och de 

dessutom lyssnar på detta. Vidare syns materialitetens betydelse i observationen då de icke-

mänskliga aktörerna skapar möjligheter och inbjuder barnen att flytta sina kroppar i samspel 

med dem, som kojan som lockar till sig Liam. I den här situationen är i övrigt en av få gånger jag 

märker att någon av pedagogerna säger till barnen om något som handlar om deras rörelse på 

bussen. Andra gånger detta skett har varit ett barn som stått med sina fötter på sätet, vilket inte 

varit acceptabelt från pedagogerna på grund av att det smutsar ned sätet, och en annan gång 

handlade det om att barnen vid lunchen skulle sitta ned och äta av sin mat och inte stå vända 

mot kompisarna bakom sig. Annars har tillsägelser vid väntor, samt rutinsituationer, främst 

handlat om ljudnivån – att barnen varit för högljudda.  

Som tidigare observationer visat så tycks barnen på ett sätt ha ganska stort inflytande över 

väntorna överlag, i och med att de i dessa stunder har ett ganska fritt handlingsutrymme inom 

vissa givna ramar. Två olika tillfällen där barnen i väntan i samspel med materialiteten mer 

explicit har eller försöker få inflytande vill jag dock lyfta. Det första utspelar sig när vi kommit 

tillbaka till förskolan och barnen väntar på att i turordning gå av Brummelisa: Barnen går sedan 

bordsvis av allteftersom borden de sitter vid blir uppropade. De flesta har nu redan gått av. Nils 

har hoppat ned från sätet och sitter under bordet där jag och han sitter. Alexander och Oliver 

väntar ståendes på knä på sina säten och får snart gå av de också. Nils har vid det här laget gått 

ut i mittgången och får därefter gå av han också. När barnen gått av, tagit sina mössor och vantar 

står de på led utanför bussen någon minut innan de sedan går in på förskolan för att klä av sig 

alla ytterkläder (Fredag 12/10, utdrag ur observation 6). Kring den här sekvensen tolkar jag det 

som att Nils försöker påverka sin tur att gå av genom att samarbeta med materialiteten och 

rummet. I och med att han ställer sig i bussens mittgång, leder det till att det också blir hans tur 

att gå av. Det är dock svårt att helt säkert säga om han fick gå av för att han ställde sig där och 

visade vad han ville, eller om det ändå var hans tur. Det finns också en tredje möjlig tolkning att 

han först inte syntes när han också använde rummet och var under bordet, och därför inte blev 

uppropad tidigare. Men jag tänker ändå att han genom att ställa sig i gången istället för att bara 

fortsätta vänta, visade att han också önskade gå av. Något som möjliggjordes av hans eget 

aktörskap tillsammans med icke-mänskliga aktörer som här var hans säte, bordet och 

mittgången. 

En annan dag visar Maja sin önskan genom att hon som jag tolkar det försöker påverka framtida 

färdturer med bussen och vad som spelas i högtalarna under färdens väntan på att komma fram 

(att det spelas antingen musik eller sago-cd i högtalarna är genomgående för samtliga turer jag 

är med på Brummelisa). Jag ser det vidare som ett samspel mellan barn och rummet, genom att 

se ljudet som en del av den rumsliga materialiteten. En del av rummet som Maja alltså tycks 

försöka påverka. Vi sitter på bussen, och är på väg till Småköping. Det är musik på i högtalarna, 

och det förekommer lite småprat bland barnen i vanlig ordning. Sedan sätts Tigerjakt på igen 

(som vi lyssnade på förra veckan), och pratet tar slut och barnen börjar istället sjunga med samt 

ibland prata lite med varandra om texten. Nils, som sitter mittemot mig, börjar dansa på sätet så 

fort introt och trummorna startar. Han fortsätter att sjunga/rimma med så gott han kan, genom 
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att till synes fokusera för att lyssna vad de säger för ord. Samtidigt ler han, tittar ut lite genom 

fönstret vid sin sida och använder sin mimik. Under tiden vi lyssnar är det flera barn som rör på 

sig i sina säten till rytmen. Mot slutet av sången/ramsan kommer de till tigern, vilket sägs ut 

högt och med viss rädsla på cd:n. Bussen fylls med skräckblandad förtjusning, jag ser barnens 

ögon vidgas och glittra, samt leenden spridas i barnens ansikten. Ett par av barnen ´går´ snabbt i 

luften med sina armar och ben där de sitter. När Tigerjakt sedan är slut säger Maja till 

pedagogen mittemot, med vad jag antar är hänvisning till föregående vecka när det enligt 

pedagogerna blev lite väl tramsigt vid Tigerjakten, att: ”Idag var det inte så mycket ljud i bussen 

när vi gjorde tigerjakt” (Måndag 15/10, utdrag ur observation 1). Genom att Maja poängterar att 

det inte var så mycket ljud den här gången känns det som sagt som att hon försöker påvisa detta 

och påverka pedagogen så att de återigen kan få lyssna på Tigerjakt (som jag uppfattar vara 

mycket uppskattad bland barnen). Denna observation synliggör även, likt jag varit inne på under 

tidigare rubriker, hur barnen använder sitt aktörskap genom att röra på sig i den mån det går 

trots att de till synes är begränsade av att som här vara fastspända på sitt säte medan bussen 

åker. De interagerar samtidigt med musiken, och jag skulle även säga till viss del med varandra 

då det blir som en gemensam stämning i luften fylld av spänning i samspel med sången/ramsan. 

I och med att barnen tycktes bli påverkade av ljudet med tanke på deras inlevelse, samtidigt som 

Maja in sin tur försöker påverka vad som ska spelas i framtiden, ser jag det som att konnektion 

uppstår mellan barn och ljud. Denna konnektion mellan de mänskliga aktörerna och den icke-

mänskliga kan ytterligare även tänkas samproducera varandra, eftersom de påverkar varandra 

på olika sätt. Barnen påverkas i och med att deras kroppsliga rörelser ändras, både tydligt med 

armar och ben, men även mer subtilt i form av ansiktsminer. Samtidigt som ljudet ändras i 

stunden när barnen lever sig in i Tigerjakten med kropp och röster. Som sagt försöker Maja 

påverka framtiden och även det kan då innebära att hon är med och samproducerar ljudet 

förutsatt att de lyssnar på den igen. Här kan en se maktrelationen mellan barn och vuxna ganska 

tydligt. Det är främst de vuxna som bestämmer vad som ska spelas i högtalarna, varför Maja 

försöker påverka innehållet genom att prata med den ena pedagogen.  

I följande sekvens ges exempel på tre sorters väntor som uppstod vid samma 

observationstillfälle. I den första väntan ska barnen gå iväg för att ha lärgrupp och väntar in 

varandra samt pedagogen. I den andra transporterar de sig från bussen till platsen för arbetet, 

och i den tredje har de kommit fram till arbetsplatsen och pedagogen håller på att ta fram 

materialet till pysslet de ska få göra, samtidigt som barnen sitter runt bordet och väntar på att få 

börja. I observationen framgår även exempel på olika sorters interaktion mellan både mänskliga 

aktörer och icke-mänskliga aktörer: Barnen väntar på att gå iväg med en pedagog för att ha 

lärgrupp. Liam kommer först fram till mig och frågar vad jag har i näsan och syftar på min 

septumpiercing. Jag svarar honom att det är min ring som jag har i näsan. Han pillar lite 

försiktigt på den och ler. William, Noah och Alexander kommer fram och gör likadant samtidigt 

som de också ler. Sedan ska vi gå iväg, och barnen går två och två. Liam och William går längst 

bak (framför mig) och halkar efter lite allteftersom vi går. De pratar om morgondagen (det är 

studiedag dagen efter så förskolan är stängd och barnen är lediga) och att William ska till Leos 

Lekland. Liam ska inte dit och verkar lite besviken över att han bara ska vara hemma.  Han 

vänder sig bak till mig och frågar ”Ska du göra något kul imorgon?”. Jag svarar nej, och förklarar 

att jag ska jobba med min skrivuppgift till skolan. De fortsätter att prata med varandra och 

halkar efter lite till men fortfarande så att vi ser de andra hela tiden. Snart är vi framme vid ett 

bord där de ska arbeta. Pedagogen plockar fram material och börjar prata och förklara generellt 

vad de ska göra. Hen har delat ut papper med beskrivningar på pyssel som barnen tittar på 
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tillsammans. William undrar hur man gör det som finns på hans papper, och Liam säger att han 

vill göra en korsspindel. De som valt att göra spindel i nät får varsin papperstallrik som är 

förberedd med urklippt cirkel i mitten så att det bara är den räfflade kanten kvar med gjorda hål 

i. William har satt sin cirkulära ram runt ansiktet och säger: ”Jag är en astronaut”. Efter någon 

minut kommer han och ställer sig bredvid mig och säger igen: ”Jag är en astronaaaut” (Torsdag 

18/10, utdrag ur observation 4). 

I väntorna – att snart gå iväg, promenera och att starta det kreativa arbetet – interagerar barnen 

på flera olika sätt. De pratar med mig (och pedagogen, vilket inte syns i utdraget) och med 

varandra, använder ord och kroppen för att utforska samt använder material som bland annat 

transformeras i fantasin. Liam visar också vid två tillfällen nyfikenhet på mig och frågar om min 

piercing samt om jag ska hitta på något roligt dagen efter. Detta samspel möjliggörs i väntorna 

när de inte har någon annan specifik aktivitet för sig. Liam och William använder även 

promenaden och dess väg till att interagera med varandra och tycks tillsammans med den 

därmed göra väntan mer meningsfull för sig. När vi är framme för lärgrupp med pyssel får de 

som sagt återigen vänta på att materialet plockas fram, åtföljt av instruktioner, innan de kan 

börja. Under tiden interagerar de med materialet genom att studera det, och fundera hur de 

själva ska göra det som finns på bilden. Williams fantasi syns också genom att han i 

samproduktion med materialet transformerar sig till en astronaut, antagligen inspirerat av 

formen på den urklippta tallriken. Något han även verkar vara mån om att visa oss andra och 

därmed dela sin upplevelse.  En annan icke-mänsklig aktör som framträder i observationen är 

min piercing, vilken samtidigt är en del av mig och samproducerar mitt varande. Ringen fångade 

först Liams intresse och nyfikenhet, och sedan de andra barnens. Detta gjorde att de som 

mänskliga aktörer, med den icke-mänskliga, genom konnektion skapade agens vid utforskandet 

av den, i och med att samtal och interaktion uppstod med ringen och i förlängningen mig.   

I ovanstående observation syns hur icke-mänskliga och mänskliga aktörer skapar konnektion 

mellan sig. I följande sekvens kommer ytterligare exempel på detta men i en andra former: Vi 

åker iväg med bussen mot samma plats som föregående dag - Trollskogen. Vi har precis lämnat 

förskolans parkering och Saga säger till Agnes efter att hon tittat ut genom fönstret att ”En 

mamma och en bebis tittade på oss”. Vi lyssnar på sago-cd i högtalarna, samma Mulle Meck som 

dagen innan. Alma ropar ”Nej, den här har vi hört” samtidigt som någon mer tycks protestera 

mot sagan. Pedagogen som är chaufför idag säger att hen spolar fram lite i sagan, och gör det. 

När vi åkt en liten stund tittar Agnes, som sitter på andra sidan gången ett bord bort, åt mitt håll. 

Jag tittar på henne, gömmer min blick bakom en stolsrygg mellan oss och tittar fram. Jag gör så 

ett par gånger, och Agnes börjar också röra sig lite åt sidan, upp och ner, lite fram och tillbaka 

samtidigt som jag gör det. Därefter tittar hon ut genom fönstret. Ett par minuter går, sedan 

börjar Saga och Agnes prata med varandra. Vi börjar nu närma oss Trollskogen och parkeringen. 

Oscar sitter också vid deras bord vid ena fönsterplatsen, han börjar upprepade gånger ta 

huvudet mot rutan och bankar samtidigt som han säger: ”Aj mitt huvud, aj min skalle, aj mitt 

huvud brinner”. När bussen stannat säger dagens chaufför: ”Välkomna till Trollskogen igen. Nu 

kan ni knäppa loss”, och barnen börjar knäppa loss sig. Flera barn ropar till: Jag gjorde först! Jag 

gjorde först! Medan de sitter kvar och väntar på att därefter börja gå ut är det flera runt mig som 

gör pruttljud med munnen - en börjar och fler hakar på (Torsdag 18/10, observation 2). 

Observationen visar exempel där barnen i väntan som resan innebär interagerar på flera olika 

sätt, med människor och med materialiteter. Likt tidigare observation, där barnen lyssnat på 

Tigerjakt och Maja försöker påverka ljudet, sker det även här där Alma protesterar mot att de 
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hört samma saga tidigare. Vilket leder till att pedagogen spolar i sagan. Med sitt motstånd får 

Alma här inflytande, och samproducerar på samma gång materialiteten i bussen. Samtidigt som 

vi åker tittar Saga ut och upptäcker en person som går med sin bebis, och påtalar detta för 

Agnes. På så sätt tas det som sker utanför bussen in och blir en del av samvaron. Det är som att 

bussens annars begränsade utrymme också utvidgas och ändras allteftersom det vi far förbi 

ändras. Bussen kan därmed tänkas samproduceras med omgivningen, både det utanför och i 

samverkan med barnen. Eftersom det är barnen som i konnektion med de icke-mänskliga 

aktörerna utanför gör dem till en del av bussen när de använder sin blick och sin röst till att 

samproducera miljön de befinner sig i. Det har även skett vid flera andra tidpunkter under mitt 

fältarbete, bland annat när vi åkte förbi en kyrkogård och barnen började prata om gravarna och 

döda människor. Men också ännu mer tydligt vid ett annat tillfälle när bussrutorna skrapade i 

trädgrenar bredvid vägen och två barn (vad jag såg) låtsades att de tog tag i grenarna genom 

rutan. Vilket sedan även ledde till att de två barnen tog fram varsin liten pinne som de hade tagit 

med sig i sina fickor.  

I ovanstående observation syns också hur interaktion är möjligt med andra förutom de som 

sitter vid samma bord. Det går att använda det annars begränsande rummet för egen önskan. Jag 

och Agnes kunde, i konnektion varandra och med andra säten som kunde skymma sikten 

beroende på hur vi rörde huvudet, utan ord använda oss av kroppsspråk i form av blickar och 

rörelse när vi gjorde någon form av tittut med varandra. Tills hon istället tittade ut på 

omgivningen vi for förbi och sedan började prata med Saga. Därefter visade Oscar på ytterligare 

interaktion, den här gången med bussens fönster när han lekbankade med huvudet på det och 

samtidigt kommenterade detta högt, möjligt i ett försök att få med sig någon kompis i detta 

(vilket jag inte uppfattade att han fick). Som mänsklig aktör samproducerade han här en lek med 

fönstret som icke-mänsklig aktör. Genom konnektionen i aktörernas samverkan skapades 

agensen och handlingen bankandet, för utan att ha fönstret bredvid sig hade Oscars kroppsliga 

lek inte varit möjlig på samma sätt. I väntan som sedan uppstår när Brummelisa stannat och vi 

snart ska gå av sker också kollektiv interaktion bland barnen i konnektion med 

säkerhetsbältena; där flera barn börjar ropa att de var först med att knäppa loss. Just denna dag 

blev detta en kollektiv sak att sträva efter, något jag inte upplevde under övriga dagar. Det 

märktes också hur de mänskliga aktörerna inspirerade varandra i denna väntan när en började 

göra pruttljud med munnen, och flera andra gjorde likadant. Detta ser jag som del i barnens 

samproduktion av delade livsvärldar, samt en del av upprätthållande av relationer och 

kamratkultur.  

 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har det tydligt framgått hur barnen som mänskliga aktörer har samverkat med 

både andra mänskliga aktörer samt med icke-mänskliga. När de är placerade på sätena har det 

skett både med saker innanför och utanför bussen. Barnen har tagit in det som syns utanför och 

gjort det till en del av bussen. Även det som finns att tillgå i form av bussens interiör såsom bord, 

fönster, säten, mittgången och stången har barnen skapat konnektion med. I störst utsträckning 

har det skett tillsammans med sätena, då det som mest återkommande framträtt i väntorna är 

att barnen står där på knä lutade med magen mot ryggstödet för att genom den agens som 

skapas kunna interagera med kompisarna som sitter bakom dem. Förutom att ta in omgivningen 

utanför bussen in, har det också framkommit exempel där barnen samproducerat rummet i 

bussen genom att påverka, eller försöka påverka, ljudet som spelas i högtalaren. Ett barn genom 
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motstånd, i protest mot den upprepade sagan, och ett annat barn som försöker framhäva att de 

skötte sig vid det tillfället (för att få lyssna på Tigerjakt igen en annan gång). Observationerna 

visar att barnen överlag har relativt stort inflytande över väntorna och dess innehåll genom sitt 

aktörskap. Jag tänker att det till stor del beror på att de i dessa stunder har rätt fritt 

handlingsutrymme, att pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt gentemot dem. Detta har 

stor betydelse med tanke på den relationella makten, och att de vuxna är i överordnad position 

gentemot barnen, och i egenskap av pedagoger har makt att sätta gränser för vad som är 

acceptabelt och vad som inte är det. Med tanke på barnens handlingsutrymme har det överlag 

under väntorna inte framkommit något utpräglat motstånd från barnen. Det jag sett i mina 

observationer har främst handlat om en slags anpassat motstånd, där barnen protesterar genom 

att kommunicera med pedagogen om sagan, eller när de inte fullt gör det som de vet förväntas 

av pedagogerna men ändå saker som oftast inte fått någon större uppmärksamhet och 

tillsägelse. Med några undantag har detta gällt saker som inte varit tillåtna enligt gemensamma 

regler.  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns inflytande över stunder av väntan 

(väntor) i en mobil förskoleverksamhet. Resultatet har för det första visat på väntornas 

genomgående förekomst under dagarna; i samband med den rutiniserade verksamheten som 

den mobila förskolan utgör (Gustafson & van der Burgt, 2015, s.204). Dessa rutiner förekommer 

inte endast inom den mobila verksamheten, stationära förskolors verksamheter kretsar även de 

runt dem (ibid., s.205; Ekström, 2008, s.181). Eftersom väntorna är så pass starkt kopplade till 

rutiner, är det pedagogerna som har störst påverkan på deras varande i sina positioner som 

vuxna, beroende på den hierarkiska ordningen mellan barn och vuxna, där vuxna är 

överordnade (Dolk, 2013, s.30; Corsaro, 2015, s.6). För att verksamheten ska fungera med ett 

större antal barn, behöver pedagogerna således använda denna maktposition, för att gruppen 

ska fungera som ett kollektiv (Ekström, 2008, s.182). Det innebär följaktligen att barnen behöver 

inordnas i förskolans struktur, och förväntas anpassa sig till ordningen (ibid., s.182 & 187). Med 

det sagt är det dock varken barn eller vuxna som direkt styr över själva väntornas tillblivelse, 

eftersom de skapas i mellanrummet som uppstår mellan aktiviteter, vilka oftast handlar om 

rutinsituationer. De blir därför som tomrum, vilka barnen visat kommit på sätt att fylla med det 

som är meningsfullt för dem själva. Särskilt leken har framkommit som central i väntan, både 

enligt barnen själva och observationerna. Själva innehållet i väntorna har barnen därför visats 

styra. Detta var även fallet i Ekman Ladrus och Gustafsons (2018, s.96) studie där barnen 

utnyttjar aktiviteten att-gå-på-led till att leka tillsammans och förvandla sig till zombies. Att gå 

på led är en aktivitet där de transporterar sig, och som jag därmed tolkar som en väntan. Att 

barnen kan styra innehållet i väntorna skulle kunna tänkas bero på det faktum att själva väntan 

inte är just pedagogstyrd – mot bakgrund att innehållet i förskolans pedagogiska arbete 

vanligtvis styrs av pedagogerna (Folkman, 2017, s.157). Då väljs innehållet till viss del utifrån 

barnens intressen, men bara vissa av dem – det som går i linje med pedagogernas pedagogiska 

tankar (ibid.). 

Även fast barnen har visats kunna styra över innehållet i väntorna, har de själva dock inte tydligt 

uttryckt sitt inflytande över dem. De har däremot upplevt att de får bestämma över saker 

kopplade till sin lek, och med tanke på att leken ofta sker i väntan, torde de på ett sätt uppleva 

ett visst inflytande över dem - eftersom de själva säger sig bestämma över vad de ska leka. Detta 

vill jag dock poängtera är min tolkning av det, barnen kan egentligen tänkas uppfatta det 

annorlunda.7 Särskilt med tanke på att de under dagen måste förhålla sig till olika regler och 

ramar som de inte kan påverka, då de på förhand är bestämda av pedagogerna (Ekström, 2008, 

s.182). För i jämförelse med Folkmans (2017) studie över innehållet i verksamheten där de 

vuxna bestämmer utifrån barnens intresse och sina intentioner, så har jag som författare till 

studien makt att tolka deras inflytande på ett sätt som de kanske inte håller med om själva. Å 

andra sidan är barnen, vad jag sett, väldigt fria i väntan att agera utifrån sina egna intressen 

                                                             
7 Detta är, som jag var inne på i analyskapitlen, svårt att få något riktigt svar på frågan om deras 
uppfattning kring inflytandet, då jag tror att begreppet kan vara för abstrakt, och jag inte formulerat 
intervjufrågorna tillräckligt tydligt. 
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(detsamma gäller den fria leken, som dock inte varit föremål för den här studien), och därför 

kunnat styra innehållet. Agerandet sker emellertid utifrån de ramar som de befinner sig inom, 

vilka i sin tur alltså kan tänkas medföra att det istället inte upplever inflytandet.  

Det inflytande barnen har möjliggörs genom deras agens som skapas i konnektion med andra 

mänskliga aktörer och icke-mänskliga aktörer (Hultman, 2011, s.163). Det här är något som 

Ekman Ladru och Gustafson (2018, s.91 & 94) också har synliggjort: att barnen under 

promenaderna interagerar med pedagoger, varandra och med omgivningen, samtidigt som de är 

medskapare av platserna de möter. I likhet med detta har jag sett att barnen har kunnat 

bestämma vem de vill interagera med. Barnen har visat att de i konnektion med bussens 

interiör, främst sätena, samproducerar sin kropp tillsammans med dem så att de har möjlighet 

att komma åt fler kamrater än de vid samma bord att samspela med, och på så vis kan 

upprätthålla sina kamratkulturer. Gustafson & Melander (2018, 21–22) såg även de att det i 

måltiden fanns utrymme för interaktion mellan barnen, dock att placeringen i bussen påverkade 

vilka de kunde samspela med. Barnen i min studie upplevde jag som mer fria i detta samspel då 

de som nämnts flertalet gånger i agens i samverkan med interiören kunde utöka sitt utbud av 

kompisar. Här kan de olika pedagogerna i denna jämfört med tidigare studie, och deras olika 

förhållningssätt, tänkas spela roll. Med tanke på att fostranspraktiken och förväntningar på 

barnen styrs av pedagogerna (Ekström, 2008, s.182 & 187), torde det innebära att de kan se 

olika ut beroende på verksamhet och individer däri.   

Barnen har under väntorna alltså visats samproducera materialiteter, inklusive rummet, genom 

att i samverkan med dem använda dem till olika syften, som exempelvis att kunna interagera 

med fler (jfr Ekman Ladru & Gustafson, 2018, s.91 & 105–106). Detta har även skett både i 

möjliggörande av viss lek under väntor, men också när barnen påverkat ljudet i rummet.  Dels 

har detta skett i motstånd, i det som Lanå (2015, s.211 & 218) skriver om som motstånd i skenet 

av anpassning - eftersom det sker i dialog snarare än i högljudd protest. Även högljudda 

protester har förekommit, vilket då torde vara ett mer uttalat motstånd, där barnet genom sitt 

inflytande försökt, och lyckats påverka rummet. Överlag har barnens agerande dock inte 

framkommit som motståndsgörande, trots att situationer fyllda med regler ofta ger barnen 

möjlighet att utnyttja dem till att utmana (Dolk, 2015, s.193–194). Särskilt tillsammans med 

deras vetskap och medvetande kring de olika reglerna, som gör det lättare att bryta mot dem 

(ibid.). Tvärtemot vad jag sett i min studie, där deras medvetenhet om reglerna gör att de agerar 

inom dem, i alla fall vad jag sett och i de flesta situationer. Jag tänker återigen att pedagogernas 

förhållningssätt spelar roll här. Eftersom barnen har ett relativt fritt handlingsutrymme så 

behöver de inte bryta mot regler för att få inflytande och agera på ett för sig själv meningsfullt 

sätt. De kan istället ganska fritt samspela med det som finns runt om dem, människor och 

materialiteter. 

Något som varit extra intressant är själva transporten med bussen. Det beror på att jag har sett 

den som en av väntorna med tanke på att transporten i sig är ett mellanrum och inte har något 

egentligt innehåll. Barnens upplevelse av att åka med Brummelisa var övervägande positiv: de 

tyckte det var roligt i och med att de skulle ta sig till en ny plats, vilket kunde kännas lite 

spännande. Ytterligare en anledning var att rörelsen som skapas medan bussen åker upplevdes 

som lustfylld. Det visar att väntorna inte måste innebära något negativt, eftersom så många var 

positivt inställda till just denna slags väntan. Som resultatet visade var det även ett par barn som 

till och med svarade att resan var det roligaste på Brummelisa – jämte leken som generellt sett 
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var det överlägset roligaste. Detta ser jag återigen som en följd av att barnen i egenskap av 

sociala aktörer, oftast tillsammans, gör väntorna mer meningsfulla än de från början är.  
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Konklusion  

För att återgå till mina inledande funderingar i bakgrunden: vad gör väntorna med barnen och 

vad gör barnen med väntorna, så upplever jag att barnen tar till vara på dessa stunder med hjälp 

av sitt aktörskap, främst för att kunna leka med varandra. Väntorna i sig möjliggör detta genom 

att de inte direkt på förhand är fyllda med innehåll, utan lämnar det mer fritt för barnen att fylla 

dem med det som är meningsfullt för dem. De interagerar med varandra, vuxna och med 

material och miljön. Med tanke på kamratkulturer och kompisars betydelse för barn är detta inte 

så konstigt. Det finns också utrymme för dem att använda sin fantasi i detta, samtidigt som de 

hittar på sätt att röra sig på trots att de till synes är begränsade av rumsligheten och till exempel 

bussens utformning. Denna rumslighet använder barnen sig istället av i sitt aktörskap. Här 

tänker jag också att pedagogernas tillåtande förhållningssätt möjliggör barnens utnyttjande av 

väntor. Många gånger tillåts barnen fritt att röra sig när de är på bussen förutsatt att de är kvar 

på sina platser. Jag såg inte heller någon gång att de i väntorna försökte ta sig bort från sin 

tilldelade plats när de väntade på att antingen åka iväg eller efter att bussen just har parkerat. 

Detsamma gäller väntor i form av att transportera sig till fots, som när barnen gått iväg i 

lärgrupp, då har de också varit ganska fria att röra sig runt så länge gruppen hålls ihop och alla 

ser varandra. Jag kan tänka mig att det nämnda förhållningsättet från pedagogerna har stor 

påverkan i detta. Att barnen när de är på sina platser ändå tillåts röra sig relativt fritt gör att de 

inte har samma behov att röra sig därifrån som det kan tänkas att de skulle ha ifall de var 

begränsade till att endast sitta still på sitt säte rakt upp och ner. 

Barnens inflytande är därför framträdande i själva väntorna, även fast de inte tycks uttrycka 

detta själva. Väntornas varande har de däremot inte inflytande över, men som jag ser det är det 

inte heller pedagogerna som styr dem och bestämmer att de ska vara där. Det är snarare 

rutinerna och organisatoriska faktorer som skapar dem med tanke på att det är tjugofyra 

individer som dagligen i kollektiv ska röra sig i gemensam riktning. Sedan tänker jag att det 

inom rutinerna torde gå att så att säga bygga bort väntorna till viss del, om än inte fullständigt. 

Det har jag också sett på Brummelisa till exempel när de kunnat äta maten ute, och barnen lite 

allteftersom tvättar händer och sedan tar maten, och efter måltiden kan duka av när de är klara 

och sysselsätta sig med det som finns runtomkring dem. Detta är dock till viss del beroende av 

faktorer som vädret. Detta exempel med måltiden är svårare att genomföra när de begränsas av 

kyla och väderförhållande som gör att måltiden behöver intas inne på bussen. Till sist tror jag 

dock att en nyckelfaktor för barnens inflytande är pedagogerna och deras tillåtande. Med tanke 

på att de är i en maktposition i förhållande till barnen så påverkas barnen mycket av hur de blir 

bemötta. Har de ett friare handlingsutrymme i en tillåtande atmosfär tänker jag att deras 

inflytande har möjlighet att öka, och att tillvaron därför kan bli mer meningsfull för dem. Genom 

att de i väntan kan använda stunden till det som tycks betyda mest för dem: att leka. 
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Bilaga 1 
Hej alla Brummelisaföräldrar! 

Jag heter Karin Litsner och arbetar i vanliga fall som förskollärare på en förskola. Under 

höstterminen 2018 skriver jag mitt examensarbete inom Masterprogrammet i 

utbildningsvetenskap, inriktning barn- och ungdomsvetenskap, vid Uppsala Universitet.  

Min studie har som syfte att undersöka barns makt och delaktighet på en mobil avdelning. Jag 

kommer att undersöka detta med hjälp av observation kombinerat med intervjuer av några 

barn, då jag även är intresserad av barnens egna upplevelser av inflytande och delaktighet i 

verksamheten.  

Vid observationerna kommer det som händer och sägs att antecknas, ingen ljud- eller 

videoupptagning kommer ske. Under intervjuerna kommer endast ljudupptagning användas. 

Samtliga barn i studien kommer att vara anonyma, vilket innebär att ingen individ kommer 

kunna identifieras i den färdiga uppsatsen. 

Allt insamlat material kopplat till min studie kommer att förvaras på ett säkert sätt, och kommer 

endast användas till mitt uppsatsarbete. 

Till sist krävs det för studien samtycke för deltagande, vilket ni ger genom att fylla i blanketten 

nedan. Deltagande i studien är självklart frivilligt och ni har även rätt att, utan orsak, ta tillbaka 

ert godkännande när som helst. Skulle ni ändra er gällande ert barn hör ni av er till mig så 

kommer barnet inte vara med i kommande observationer/intervjuer.  

Även barnen kommer inför mitt arbete att få anpassad information, samt få ge sitt godkännande 

muntligt. Under fältarbetet kommer jag också att vara lyhörd inför barnen och eventuella 

signaler de visar gällande att inte vilja vara med. 

Hör gärna av er vid frågor och funderingar! Mail xxxxxxxxxx Telefon: xxxxxxxxxx 

Med vänliga hälsningar, 

Karin Litsner 

 

Samtycke gällande barn: ______________________________ 

Genom att jag/vi som vårdnadshavare skriver under (bägge vårdnadshavares 

underskrift behövs när ett barn har två vårdnadshavare), godkänner jag/vi att:  

 

 Ovanstående barn får inräknas i observation. 

 Ovanstående barn får inräknas i observation samt eventuellt bli intervjuad. 

Vårdnadshavare 1: ___________________________________________ Datum: __________ 

Eventuell vårdnadshavare 2: ___________________________________ Datum: __________ 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

Tidpunkt & Situation 

Närvarande  

Vad händer? 

 

  

Vad gör barnen/vuxna? 

 
 

Vad säger barnen/vuxna? 

 
 

Hur gör de? 

 
 

Vad leder det till? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

• Vad är roligast på Brummelisa? Varför? 

• Vad är tråkigast? Vad gör du då? 

• När får du göra vad du själv vill? 

• När bestämmer du? Över vad? 

• Finns det något ni inte får göra på Brummelisa? Vad?  

• Hur känns det att inte få? 

• Vad gör du om du inte får, men jättegärna vill? 

• Vad händer om du eller någon kompis gör något som ni inte får? Hur känns det? 

• Vad tycker du om: Åka med bussen? Sitta på bussen, snart åka? Mat, och kö? 

Samling? Lärgrupp? (När andra pratar eller berättar?) När ni ska gå från gården 

till bussen?  

 

Sedan kommer även eventuella följdfrågor användas utifrån vad barnen svarar. 

 


